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Minden korosztályt megszólított
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A Föld Napja Gödöllőn

„Világsiker“

A GATE Zöld Klub által rendezett
eseménysorozaton a diákokat játékos
vetélkedők, míg a felnőtteket előadások várták a gödöllői Alsóparkban. A
civilszervezet által szervezett programok délelőtt kezdődtek, amikor is a
legfiatalabb korosztály képviselői
szemetet szedtek, majd délután vetélkedőre invitáltak minden érdeklődőt.
A Világfánál megtartott megnyitón
Gémesi György polgármester elmondta, Gödöllő területének 40 százaléka zöld terület, aminek a megőrzése és gondozása fontos feladat, és
felelősség. Szólt arról is, hogy rövidesen átadják az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központot, ami jelentős
előrelépés lesz a város és a térség számára, mivel a beruházás jelentősen
csökkenti a lerakásra kerülő hulladék
mennyiségét, inkább az újrahasznosításra helyezik a hangsúlyt.
Jeffrey D. Levin követtanácsos inspirálónak nevezte azt az elszántságot, amit Gödöllő a környezetvédelem terén tesz. Mint az magyarul elmondott beszédében elhangzott, az
Egyesült Államokban is nagy hangsúlyt kapnak a környezetvédelmi kérdések, Barack Obama elnök kiemelt

figyelmet fordít a zöld
gazdaság létrehozására.
Mint mondta, a budapesti
követségen is több környezetvédelmi, energiatakarékossági intézkedést vezettek be az elmúlt időszakban. Ezek közül kiemelte,
hogy a követség hibrid
gépkocsikat használ. Ezek
egyikét, a követtanácsos
gépkocsiját, az érdeklődők
meg is tekinthették a helyszínen, miután Jeffry D. Levin valamennyi a vetélkedőn részt vevő csapatnak ajándékot adott át.
A vetélkedőn a Rákos-patak vízminőségével és élővilágával, a talajjal, a
park rovarvilágával és madaraival ismerkedhetnek meg a vállalkozó kedvű játékosok a Szent István Egyetem
Állattani és Ökológiai, illetve Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszékei szakembereinek vezetésével.
Közben civilszervezetek (GATE Zöld
Klub, GreenDependent Egyesület,
Tölgy Természetvédelmi Egyesület)
standjainál környezet- és egészségközpontú életvitellel kapcsolatos tanácsadás várta az érdeklődőket.

12 FÉLE HAMBURGER

Fotó: Korondi Judit

A 2010. évi Föld Napja rendezvények városunk valamennyi korosztályát megszólították, és a lakosság széles rétegét mozgósították, hogy tegyen valamit bolygónk jövőjéért, környezetünk állapotának javításáért.
Április 16-tól egy héten át nagyszabású faültetési akciót
tartottak a Csemetekertben, április 22-én pedig az Alsóparkban versenyek és előadások várták az érdeklődőket. A Föld Napja központi rendezvényét Jeffrey D. Levin, az Egyesült Államok nagykövetségének követtanácsosával közösen nyitotta meg Gémesi György polgármester.

Ezzel egy időben „Felkészülés az
éghajlatváltozásra: mit tehetünk a
kiskertben?” címmel a SZIE Kertészeti Tanüzemében kistérségi szemináriumra került sor, melyen az éghajlatváltozás okozta kerti problémákról
és az alkalmazkodás lehetőségeiről
hangzottak el előadások.
Ezek sorát Pintér Zoltán, Gödöllő
alpolgármestere kezdte. „Zöld” fejlesztések Gödöllőn – kedvezőtlenebb
éghajlat mellett kedvezőbb városi klíma? címmel ismertette, hogy a település miként szándékozik a környezetvédelem fontosságát, a zöld területek megóvását szem előtt tartva – ezeket beépítve jövőbeni terveibe, elképzeléseibe – ökovárossá válni. Mind-

ezt Gödöllő a városfejlesztés, a gazdaságfejlesztés és az értékmegőrzés
hármasának összefogásával valósítja
meg – mondta el Pintér Zoltán, aki
beszámolt arról, hogy a város a „Pest
megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest
megyében” című pályázatán a „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és
infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című, módosított tartalmú pályázatával 936 millió forint összeg támogatást nyert el – ami révén Gödöllő
központja jelentősen megújul.
(folytatás a 2. és
az 5. oldalon)

Lezárult az országgyűlési választások 2. fordulója. A vasárnap esti végeredmény alapján
a Fidesz-KDNP 263, az MSZP
59, a Jobbik 47, az LMP 16, független 1 mandátumot szerzett.
Ez lapzártánk után még módosulhat,
ugyanis a főváros 19. számú körzetében annyira kicsi a különbség Szanyi
Tibor és Szalay Péter között, hogy
vasárnap nem lett végeredmény. A
külföldi szavazatokat is tartalmazó
egyik szavazókör urnáját csak a héten
nyitják fel, és ez módosíthatja az előzetes számításokat. Az eredmények
jogerőssé válásához egyébként az is
szükséges, hogy a jogállamban nyitva
álló, az eredménnyel szembeni jogorvoslati eljárások befejeződjenek.
Bár városunkban már az 1. fordulóban megszületett a végeredmény és
nem került sor 2. fordulóra, azért a
vasárnapi szavazás városunkat érintő
mandátumokról is döntött. Vécsey
László egyéni képviselő mellett listáról bejutott a parlamentbe Ángyán
József – bár az ő mandátuma már korábban is biztosnak látszott – és Bertha Szilvia, a Jobbik jelöltje. Nem
folytathatja viszont a parlamenti
munkát Fogarasiné Deák Valéria,
aki az elmúlt két ciklus alkalmával az
MSZP színeiben volt képviselő.
Az április 11-ei 1. forduló eredménye alapján 57 országgyűlési egyéni
választókerületben kellett 2. fordulót
tartani. Ezért most vasárnap a választásra jogosult állampolgárok az ország 516 településének 3150 szavazókörében szavaztak. A választás ideje
alatt a külföldön tartózkodók 85 külképviseleten adhatták le voksukat.
(folytatás a 3. oldalon)
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Minden korosztályt megszólított

Aktualitások és tervek a LOSZ tanácskozásán

A Föld Napja Gödöllőn

Társasházi kérdések

(folytatás az 1. oldalról)
Az alpolgármester kiemelte: a környezetvédelem fontosságát figyelembe a
véve például az új főtérre már nem lehet

és Botanikai Kutatóintézetének munkatársa tartott előadást Élővilág és éghajlatváltozás: mit tehetnek a gazdák?
címmel, majd Matthew Hayestől, a
Babat-völgyi Biokertészeti Tanüzem
vezetőjétől megtudhatták az
érdeklődők, hogyan készíthetik fel (bio)kertjüket az
időjárási szélsőségekre. Dr.
Tóth Ferenc, a Szent István
Egyetem Növényvédelmi Intézetének docensétől segítséget kaphattak, hogy a változó
éghajlattal terjedő kártevők,
kórokozók és gyomok ellen
mit tehetnek a kiskertek tulajdonosai, majd Kassai Tamás tanüzemvezető mutatta be a SZIE Kertészeti Tanüzemét az érdeklődőknek.

majd gépjárművel behajtani; viszont
megnövelik a zöldterületek nagyságát.
Beszámolót hallhattak az egybegyűlKép és szöveg: kr, jb
tek a Máriabesnyőn létesülő Zöld Óvoda munkálatairól is. Az oktatási intézménnyel kapcsolatban alapvető cél volt,
hogy környezetbarát, az
akadálymentesítés követelményeinek teljes körűen
eleget tévő épületet alakítsanak ki. Pintér Zoltán beszélt arról a geotermikus
projektről is, ami kedvező
lehetőséget teremthet a város számára, többek között
a lakossági távhőszolgáltatásba történő bekapcsolásJeffrey D. Levin, az Egyesült Államok követtasal.
Ezt követően Czúcz Bá- nácsosa valamennyi – a vetélkedőn – résztvevő
lint, az MTA Ökológiai csapatnak ajándékot adott át.

Nagyértékű természetkárosítás

ni nem volt lehetséges. A
csigákat a természet őr
április 21-én szabadon engedte.
Az eljárás során felkutatásra került az a felvásárló telephely,
ahová a férfi a csigákat leadta volna. A
gödöllői családi ház garázsában összesen 66 láda éticsigát találtak. A garázs
tulajdonosai, B. László (57 éves) és felesége, B.Lászlóné (47 éves) gödöllői lakosok 2010 évre szóló éticsiga felvásárló telephely igazolással nem rendelkeztek, így ellenük természetkárosítás bűntett megalapozott gyanúja miatt indul
eljárás. A 105600 darab csigát a Természetvédelmi őrkerület vezetője a Gödöllő külterületén lévő természetvédelmi
területen szabadon engedte.
***
Motoros technikai képzést tartottak a
a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság szervezésében április 24-én a
Hungaroringen. A Pest Megyei Rendőrfőkaptányság illetékességi területén a
tavalyi évben bekövetkezett 2133 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetből 103 esetben motorkerékpár-vezető okozta a balesetet.
A balesetek elemzésekor fény derült
arra a tényre, hogy a halálos kimenetelű és a súlyos sérüléssel járó, általában egyszemélyes motorkerékpáros
balesetek nagy részét a járművezető
vezetéstechnikai tudásának hiányossága okozza. Nagyon sokan önmaguktól is belátják, hogy előbb-utóbb
jelentkezniük kell vezetéstechnikai
tréningre, hogy nagyobb esélyt adjanak maguknak a közúton való túlélésre, sokan azonban még mindig
nem engedhetik meg maguknak egy
ilyen tanfolyam költségeinek finanszírozását. A résztvevőknek lehetőségük nyílt többek között a kanyarodási
és fékkezelési technikák és a hirtelen
megváltozott útviszonyokhoz való
gyors alkalmazkodás, kikerülési gyakorlatok, szem- és súlypont áthelyezési manőverek elsajátítására. A képzést a rendőrmotorosok magas színvonalon képzett oktatóival valósítotgrkp
ták meg.

Rendőrségi hírek
Miközben világszerte, így hazánkban is
a Föld, az élővilág, természeti értékeink
ünneplésére készültünk, környezetkárosítókat füleltek le a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai.
2010. április 21-én a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Gödöllői Tájegység Isaszegi Őrkerület vezetője a gödöllői dombvidék ellenőrzése során csigagyűjtő személyeket észlelt. Mivel a terület tájvédelmi körzet, ott az ilyen tevékenység tilos. A természetvédelmi őr a
csigagyűjtő személyekkel történt be-

szélgetés során megtudta, hogy az állatokat hol veszik át. Az átvevőhelyhez
rendőri segítséget kért. A ház előtt egy
fehér színű furgon állt, melyben az átvizsgálás során 12 zsák méreten aluli
csigát találtak. Az autó tulajdonosa, B.
A. 25 éves erdőkertesi lakos úgy gyűjtött és vett át csigát, hogy az ehhez szükséges engedélyekkel nem rendelkezett.
A zsákokban összesen 2136 db, 30 mm
alatti méretű csiga volt, melyek eszmei
értéke 51.264.000 forint. B. A.-t természetkárosítás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a Gödöllői
Rendőrkapitányság. A gyanúsított védekezésként elmondta, hogy tudomása
van arról, hogy a méreten aluli csigákat
nem veszik át, de a helyszínen megmér-

A városházán tartotta meg tanácskozását a Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének gödöllői egyesülete. A rendezvényre a városi többlakásos házak tisztségviselői kaptak meghívást. Az időszerű
kérdések mellett a résztvevők
a városi fejlesztésekről is tájékoztatást kaptak.
Több fontos kérdésben is tájékozódhattak a résztvevők a múlt héten hétfőn megtartott fórumon, amelyen a
társasházak, lakásszövetkezetek aktuális kérdései mellett Pintér Zoltán
alpolgármester többek között a játszótér-építés és felújítás és a gázvezeték csere menetéről, a kábel tv szolgáltatásokról, a tavaszi környezetszépítési, takarítási munkákról, valamint a települési szilárdhulladék
gyűjtésről tartott beszámolót. Ez
utóbbihoz kapcsolódóan kitért arra,
hogy az elmúlt időszakban a szolgáltató és a lakosság között voltak félreértésre okot adó helyzetek, amelyek
során azok a közös képviselők jártak
el helyesen, akik az előzetes egyeztetéseknek megfelelően végezték a
munkájukat.
A jó és eredményes együttműködést értékelve köszönetet mondott
mindazoknak, akik részt vettek a tavaszi takarításokban, városszépítési
akciókban.
A résztvevők egyúttal tájékoztatást
kaptak arról is, milyen kulturális és
sporteseményekre kerül sor az idén
városunkban.
Szintén fontos, közbiztonsági kérdésekről beszélt a résztvevőknek
Gallyas Attila, a Gödöllői Polgárőr
Egyesület vezetője, aki a SZEM, a
Szomszédok Egymásért Mozgalom-

ról tartott előadást. A jelenlévők megismerhették a mozgalomba való bekapcsolódás módját, és információkat
kaphattak annak előnyeiről is.
Sokakat érintő, érdeklő kérdésben,
az épületfelújítási pályázatokkal kapcsolatban tartott tájékoztatót Dolányi
Sándor, a LOSZ gödöllői szervezetének vezetője. Mint azt a jelenlévők
megtudták, a kiírt pályázatok között
már nincs olyan, a kormány által
meghirdetett felújítási program, amivel érdemben foglalkozni lehetne,
mivel ezek beadási határideje május-

ban lejár. Olyan épületfelújítási programot, ami hasznos lehet a társasházakban élők számára, a hamarosan
megalakuló új kormány írj majd ki,
ennek kihirdetésére várhatóan 2011ben kerül sor. Elmondta, jelentős zavart okoz, hogy több civil szervezet,
érdekképviselet készít lakásépítéssel,
felújítással kapcsolatos ajánlásokat a
kormány részére, amiket többen is tévesen, kész tényként kezelnek, holott
ezek nem valós pályázatok, hanem
csupán ajánlások.
A résztvevők egyúttal tájékoztatást
kaphattak arról az OKJ-s társasházkezelő szaktanfolyamról is, amely a

A jobb gyalogos és gépkocsi közlekedésért

Javítások és fejlesztések
Városszerte dolgoznak az utakon a VÜSZI munkatársai. Míg
egyes utakon a téli károk elhárítása folyik, van ahol már az
idei fejlesztések zajlanak.
Nagy erőkkel folyik a munka az Úrréti-tó mellett a Rét utcában, ahol még
februárban beszakadt az úttest, és az
olvadás következtében megrongálódott a zsilip és az út alatti áteresz.

A munkát már korábban megkezdték, jelenleg félpályás lezárás mellett
dolgoznak.
Az áteresz cseréje az egyik útpálya
alatt már megtörtént és a tervek szerint a héten a teljes cserére is sor kerülhet. A hét vége felé már az új zsilip
műtárgy elhelyezésére készülnek a
szakemberek, akik mindezek mellett
folyamatosan végzik a rézsű és az út
alatti ivóvíz vezeték nyomvonalának
helyreállítását.
Tovább folytatódnak a kátyúzások is.
Mivel az időjárás ezt lehetővé tette, a

VÜSZI munkatársai áttértek a szórt technológiával
történő
munkavégzésre.
Ezzel a módszerrel a tömegközlekedési útvonalak
nyomvonalán kezdték meg
a javításokat, majd a mellékutcákon folytatják.
A múlt héten a Kossuth Lajos utcában is újra dolgoztak. A télen meghibásodott
aszfalt részeket a
Penta garanciális javítás keretében állította
helyre.
Az Állomás utcában is dolgoznak, itt járdaépítés folyik az
Ady sétánytól a
Köztársaság út
felé vezető szakaszon.
Az ezévi fejlesztések előkészítése több helyen is
megkezdődött. Ezekről lakossági fórumokon tájékoztatták az érdeklődőket. Van azonban, ahol már olyan
munkák előkészítése kezdődött meg,

LOSZ és a FÜTI Omega Kft-vel közös szervezésben indul Gödöllőn. A
középfokú képesítést nyújtó tanfolyam előadásait helyben tartják meg.
A képzés és a vizsga összköltsége
60.000 forint, jelentkezési határidő:
május 10. Az érdeklők bővebb információt Dolányi Sándortól kaphatnak
a +36/20-2635-826-as telefonszámon. A szakképzést Gödöllő város
önkormányzata is támogatja.
A rendezvény zárásaként Gémesi
György polgármester tájékoztatta a
megjelenteket a városban folyó, valamint a közeljövőben elkezdődő fejlesztésekről, és azokról az eredményes pályázatokról, amelyeknek eredményeként ezek megvalósulhatnak.
Mint mondta, a programokat három
fő elem mentén valósítják meg, ezek a városfejlesztés, gazdaságfejlesztés és értékteremtés. De mindezek mellett rendkívül
fontos, hogy a fejlesztés fenntartható
legyen. Emiatt nem
változtatnak például a
városnak azon stratégiáján sem, ami szerint – bár nagy rá az
igény – nincsenek
újabb belterületbe vonások, hanem a jelenlegi belterület állapotát javítják és szolgáltatási háttér
erősítésére helyezik a hangsúlyt.
A tájékoztatón részt vettek a lakótelepi körzetek önkormányzati képviselői is, akik rendszeresen meghívást
kapnak az ilyen jellegű rendezvényekre.
Mind az önkormányzati-, mind a
közös képviselők egyetértenek abban,
hogy az ilyen programokra nagy
szükség van, azok ugyanis erősítik a
kapcsolatokat, és nagy segítséget
nyújtanak a problémák megoldásájb
ban.
amire a tervek szerint csak jövőre kerülhet sor. Így például a Fenyvesi főút
tervezett munkálatairól is megkezdődtek az egyeztetések a lakosság és

az önkormányzat szakemberei között.
Itt komoly problémát jelent, hogy az
út megépítéséhez, meg kell oldani a
terület csapadékvíz elvezetését is. Ehhez azonban több ingatlan esetében
terület átadásra van szükség, ugyanis
a jelenleg hatályos, évtizedek óta életben lévő rendezési terv előírja a kötelező útszélességet. Mint azt Gémesi
György múlt héten hétfőn, az érintett
lakóknak tartott fórumon elmondta, a
több mint 100 milliós beruházást az
önkormányzat csak akkor tudja megvalósítani, ha abban a lakosság is
partner. Mivel fontosnak tartja, hogy
mindenki számára megfelelő megoldás szülessen, ezért valamennyi érintettel külön-külön egyeztetnek az önkormányzat szakemberei.
-kj-

FELHÍVÁS – POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester májusi fogadónapját
a következő időpontban tartja:
2010. MÁJUS 7., PÉNTEK, 10- 12 ÉS 14-16 KÖZÖTT.
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„Világsiker”
(folytatás az 1. oldalról)

A külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókörök névjegyzékeiben 28.686 választó
szerepelt, ebből 13.356 megjelent a
vasárnapi voksoláson, szavazataikhoz adódik a külképviseleteken leadott 1453 voks. Vasárnap összesen
1.121.778 választópolgár adta le szavazatát.
Sólyom László köztársasági elnök
vasárnap este az Országos Választási
Központban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, példátlanul erős
felhatalmazást kapott a Fidesz-KDNP
pártszövetség a mostani választáson.
Bejelentette, hogy az új országgyűlés
alakuló ülését a lehető legkorábbi
időpontra akarja kitűzni, megvárva a
jogorvoslati határidőket. Az államfő
megítélése szerint Magyarországnak
jelenleg az az érdeke, hogy mielőbb
megalakuljon az új kormány, ezért a
jövő héten megkezdi erről a tárgyalásokat.
Az államfő jelenlétében az OVB
elnöke bejelentette, hogy korrekten,
rendben és törvényes keretek között
zajlottak le az idei országgyűlési képviselő-választások. Sólyom László az
országyűlés alakuló ülését május 14re tervezi összehívni.
A választások eredményeként a
Fidesz-KDNP kétharmados többséggel rendelkezik majd az országgyűlésben. Míg a baloldal „túlhatalomról” beszél, a választók jelentős része
és több külföldi elemző szerint is ko-
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moly reformlehetőségekre lesz lehetősége az új kormánynak.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap este világsikernek nevezte az
eredményt. „…Egy európai ország a
mai napon új csúcsot állított fel. Egy
olyan ország, amely az utóbbi években jószerivel csak lesajnáló véleményeket kaphatott, csak negatív hírek
szóltak róla a világban, és ma egyszer

együttműködés lesz mindennek a
mércéje” – jelentette ki a Fidesz elnöke.
A következő időszakban igencsak
sok feladat vár az új kormányra. Már
az első forduló után bejelentették,
amennyiben meglesz a kétharmados
többség, úgy minél előbb megteszik a
lépéseket a kisebb parlament kialakításához, az önkormányzati törvény és
az új polgári törvénykönyv módosításához.
Az új kormány mindenek előtt a
gazdaságra és a közbiztonság helyreÁngyán József a Pest megyei
területi listáról jutott be

Vécsey László, egyéni képviselő

csak sokak számára, mint derült égből
a villámcsapás, itt ez az új csúcs. Ez
világsiker, ez magyar világsiker. A
szabad világ országai elszoktak már
attól, hogy a versengő pártokra épülő
demokráciákban lehet olyan széles,
óriási nemzeti egységet teremteni,
mint amit a mai napon a magyarok
hoztak létre… Mától Magyarországon a magyar emberek érdeke az első.
Mától Magyarországon a nemzeti

állítására koncentrál, ezt a hétfőn
megtartott nemzetközi sajtótájékoztatón mondta Orbán Viktor. A Fidesz a
következő hetekben „nemzeti konzultációkat” kezdeményez a legfontosabb teendőkről, majd az adórendszerre, a bürokrácia leépítésére és az
önkormányzati rendszer átalakítására
vonatkozó törvényjavaslatokat nyújt
be. Orbán adóforradalmat ígér, de ez

a családokra legkorábban januártól
vonatkozhat.
„Először a gazdaság és a közbiztonság” – jelölte ki a legfontosabb teendőket Orbán Viktor. A Fidesz tervei
szerint öt fontos kérdésben kezdeményeznek a következő hetekben „nemzeti konzultációkat”: a közrend helyreállításáról, a gazdaságról, az egészségügy helyzetéről, a szociális biztonságról és a demokratikus normák
helyreállításáról.
A kormány a begyűjtött javaslatok
alapján három blokkból álló törvénycsomagot készít elő, amely az adórendszer megváltoztatását, az indokolatlan bürokrácia elleni átfogó támadást és az önkormányzati rendszer átalakítását tartalmazza.
A Fidesz gazdaságpolitikájával
kapcsolatban Orbán azt mondta, hogy
„a legjobb hiány a nulla hiány”, vagyis az ideális állapot az, amikor nem
költenek többet, mint amennyit képesek megtermelni. Terveik szerint
olyan pályákat kívánnak fölvázolni,
amelynek ez a végső célja. Mint
mondta, nem alkudozni szeretnének
az EU-val és az IMF-fel a könnyítésekről, hanem egy partneri viszony
talaján állva szeretnék megnyerni
őket terveikhez.
Orbán Viktor a sajtótájékoztatón
nem kívánt válaszolni a kormányzati
szerkezetre vonatkozó kérdésekre.
Azt mondta, itt van egy alkotmányos,
illemtani akadály, amit nem kíván
átlépni. Mindenképpen meg akarja
várni, amíg a köztársasági elnök fölkér valakit a kormányalakítási tárgyalásokra. „Én készen állok az elnökkel
való találkozóra” – mondta.
(k.j.)

Bertha
Szilvia a
Jobbik
országos
listájáról
szerzett
mandátumot

Fogarasiné Deák
Valéria búcsúzik
a parlamenttől

Erős önkormányzatok nélkül nincs vidékfejlesztés

Cseh elismerés Gémesi Györgynek

Egy új európai modell mintái

Károly Érdemrend

Dél-Alföld, ezen belül is kiemelten a
Körösök völgye társadalmával, a mezővárosok, a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások, a kutatás, a
vízgazdálkodás és a szlovák nemzetiségi oktatás helyzetével ismerkedett
a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat
(MNVH) április 21-22-i hódmezővásárhelyi és szarvasi programján mintegy 180 polgármester, vidékfejlesztő
szakember és vállalkozó.
A hódmezővásárhelyi nyitókonferencia házigazdája, Lázár János polgármester többek között azt a helyi
modellt ismertette, amely a felmerülő
problémák megoldása során az ott
élők megtartását tekinti elsődleges
céljának. Glatz Ferenc akadémikus,
az MNVH elnöke kifejtette azt a
meggyőződését, hogy a mezővárosok
– mint Hódmezővásárhely is – büszke
polgárokat teremtettek, büszke önkormányzatokkal. Ez az ötszáz éves sajátos magyarországi településtípus
egy új európai modell mintája lehet.
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke,
városunk polgármestere két évtizedes
vezetői tapasztalatait, országjárásainak benyomásait és a MÖSZ által
szervezett konferenciák tanulságait
ismertetve elmondta: erős önkormányzatok nélkül nincs vidékfejlesztés, ami pedig nemzetstratégiai fel-

Áprilsi 24-én cseh testvérvárosunkban, Brandys nad Lábem-Stará Boleslavban I. Károly (hazánkban IV.
Károly) érdemrenddel tüntették ki
Gödöllő polgármesterét, Gémesi
Györgyöt. Az érdemrendet az utolsó
magyar király és osztrák császár fia,
Habsburg Ottó alapította és azon
személyek kaphatják, akik ápolják
közös kulturális értékeinket, történelmünket és segítik, hogy országaink
fiataljai megismerhessék egymást. Az
átadási ceremónia, minden évben
cseh testvérvárosunkban történik április utolsó hétvégéjén, amikor I. Károlyra emlékeznek.
Gödöllő és Barndys városa 2008ban kötött testvérvárosi megállapodást, és azóta több közös program is
történt a két város között. A két város
vívószakosztálya több alkalommal
tartott már közös edzőtábort, tavaly a
pápai látogatás alkalmából Gödöllőről többen felkeresték a cseh várost,
valamint több kulturális esemény is
történt az elmúlt másfél évben. A tervek szerint az idei sörfesztivál alkalmával a cseh zeneiskola növendékei

adat. Példaként említette, hogy a
nagyarányú autópálya építéseket nem
követte a helyi gazdaság fellendülése.
A helyben megválasztatott vezetők
képesek az országos célok közvetítésére és megvalósítására, szögezte le.
A közszolgáltatások 70 százalékát az
önkormányzatok nyújtják a lakosságnak. A települések mintegy fele azonban az önhibáján kívül hátrányos települések közé tartozik, az állam által
előírt feladatait nem tudja ellátni a
költségvetéséből. Nem tartható fenn a
végtelenségig az a gyakorlat, hogy
ezek a települések állami forrás-kiegészítést kapnak. Más településeken
is az állami feladatok ellátásnak normatív támogatása 50% alá süllyedt, s

a hiányt saját bevételükből kell pótolniuk az önkormányzatoknak.
Gémesi György arról is tájékoztatta a fórum résztvevőit, hogy Gödöllő
két hónap múlva otthont ad a Magyar
Polgármesterek VIII. Világtalálkozójának. Ezen beszámolhatnak arról,
hogy létrejön a Közép-Európai Regionális Területfejlesztési Szövetség,
amely megfigyelői státusz elérése törekszik az Európa Tanácsban, összegyűjti a határokon átnyúló fejlesztési
törekvéseket, megnevezi az ezek
megvalósítására megpályázható európai uniós forrásokat. Működésével
elősegítheti a nemzet gazdasági újraegyesítésének folyamatát.
(l.t.)

Nem lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv

Döntött az Alkotmánybíróság
Az Alkotmánybíróság (Ab) április
26-án elfogadott határozatában alkotmányellenessé nyilvánította az új Polgári törvénykönyv (új Ptk.) hatálybaléptetéséről szóló törvény (Ptké.)
egyes rendelkezéseit.
Az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványok mindegyike a felkészülési idő hiányára, a jogbiztonság
sérelmére hivatkozással kérte a Ptké.
vizsgálatát. Emiatt az Ab eljárása nem

terjedt ki az új Ptk. első két könyvének tartalmi megvizsgálására.
Az új Ptk. első két könyve a Ptké.
szerint május 1-jén lépett volna hatályba. Az Első Könyv nagyrészt
alapelveket tartalmaz. A Második
Könyv azonban – amely három részből áll – gyökeresen átalakítja a nagykorú személy cselekvőképességét
érintő rendelkezéseket; a belátási képesség megváltozása esetére alapve-

tően módosulnak a döntéshozatalra,
továbbá a jognyilatkozat tételére vonatkozó szabályok.
Az Alkotmánybíróság határozata
szerint az új Ptk. mint alapvető magánjogi kódex első két könyvének az
alkalmazására való felkészüléshez a
törvényhozó által biztosított hatvannapos időtartam kirívóan rövid.
(b.j.)

fellépnek nálunk és a két intézmény
között szorosabb kapcsolatot hoznának létre. Szintén bekapcsolódnának
a 2011-ben Gödöllőn megrendezendő
Barokk Évhez, valamint Laxenburg
(Ausztria), Dunaszerdahely (Szlovákia) és Zywiec (Lengyelország) bekapcsolásával több EU-s pályázaton
közösen indulnának.
(pts)

Felmérést készített az energiahivatal

Elégedetlenek a fogyasztók
A felvásárlási ár háromszorosa a fogyasztói ár, igaz a kiinduló összeget
számos költség terheli, így többek között a rendszerhasználati díj, az áfa,
és az árrés is. Az árnövekedés mértéke ennek ellenére kérdéseket vethet
fel.
Az áram kilowattóránként 48 forint
körüli árában mindössze 16,12 forintot tett ki 2010 első negyedévében a
lakosságot és a kisfogyasztókat ellátó
egyetemes szolgáltatók átlagos beszerzési ára – derül ki a Magyar Energia Hivatal honlapján megjelent közleményből. Ebbe a 16,12 forintos átlagárba nem számították bele a kötelező átvétel alá eső áram beszerzési

árát, és természetesen nincs benne a
rendszerhasználati díj, az áfa, az árrés
és más rárakodó díj.
Az energiahivatal 2009. évi fogyasztói elégedettségi vizsgálatának
eredménye is igen lesújtó. A lakosság
az áramcégek ügyfélszolgálatát és a
panaszok kezelését igen rossznak tartotta tavaly. Majdnem kétszer annyian bírálták a szolgáltatókat emiatt,
mint 2008-ban. A nagyobb fogyasztók elsősorban az áramkimaradásokat
és a feszültség-ingadozásokat kifogásolják. Minden második megkérdezett beszámolt hosszabb-rövidebb
áramszünetről – áll a jelentésben.
(f.n.)
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Születés hete – Családok hónapja rendezvénysorozat

Kicsiknek és nagyoknak egyránt
A 2004. óta Gödöllőn évente
megrendezett országos Születés Hete Fesztivál eseményei ebben az évben összekapcsolódnak a „Május a családok hónapja” rendezvénysorozat városi és térségi programjaival. Az eseménysort május 2-án vasárnap, az Anyák napi köszöntés nyitja, amire 1617 óra között kerül sor a Világbéke-gongnál.
A Születés Hetei Fesztivál nyitóünnepségére május 3-án, hétfőn, 1718.30 között kerül sor a Városháza
nagytermében, ami egyben a „Családok Hónapja“ eseménysorozatnak is
hivatalos megnyitója.
Az óvodások verses-zenés műsorral köszöntik a kismamákat, édesanyákat, nagymamákat, és valamenynyi vendéget. A szervezők az ünnepségre szeretettel várják a nyugdíjas
egyesületek és az idősebb korosztály
képviselőit is. A nyitó ünnepséghez a

helyszínen fotókiállítás, védőnői tanácsadás, szakmai programok egészségi állapotfelmérés, különböző terápiák és előadások a bio babaápolásról, ölbéli dúdoló foglalkozás és 15
órától kismama divatbemutató kapsolódik. A kismamák részére biztosított lesz a pelenkázó és szoptató helyiség is.
Különleges élményt ígér május 3-án,
12.30 órától a Damjanich János Általános Iskola színháztermében a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete által
szervezett „Érzékenyítés napja” foglalkozás, amelynek keretében a gyerekek – a pedagógusok közreműködésével – saját élmény által kerülnek

Epidemiológiai tájékoztató

Néhány szó a liszteriózisról
Áprilisban a Listeria monocytogenes baktériummal fertőzött
felvágottak kerültek a kereskedelembe. A kórokozót a Pick
által gyártott Reál párizsiban
és sonkában találták meg. A
gyártó azonnal bevonta a piacról a terméket, az Országos
Epidemiológiai Központ pedig
tájékoztatót adott ki, amelyben
a fertőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra hívja
fel a lakosság figyelmét.
A liszteriózis a Listeria monocytogenes baktérium által okozott, főként
szennyezett élelmiszerek útján terjesztett, viszonylag ritka, de súlyos, a
felismert esetek jelentős arányában
halálos kimenetelű fertőző betegség,
melynek emiatt nagy a közegészségügyi jelentősége. A megbetegedések
száma az iparilag fejlett országokban
1 millió lakosra vonatkoztatva évente
0,1–10 között alakul.
A súlyos tünetekkel járó, felderített
megbetegedések száma Magyaror-

A hét kérdése
– A múlt héten ünnepeltük a
Föld Napját, amihez kapcsolódóan városunkban több nagyszabású programot tartottak.
Kíváncsiak voltuk: – Önnek
mit jelent a környezetvédelem? Íme néhány a beérkezett
válaszok közül.
„Szerintem Gödöllő igazán szerencsés abban a tekintetben, hogy sok
erdő veszi körül, és a városon belül is
nagy parkok vannak. Talán nincs is
még egy ilyen város hazánkban.
Nem véletlen, hogy sokan költöznek
Gödöllőre Budapestről olyanok, akik
asztmás betegek.
A város kora tavasztól késő őszig
gyönyörűen fel van virágozva. Sajnos azonban vannak, akik úgy érzik,
hogy nekik mindezt tönkre kell tenni.
A virágokat ellopják, valamikor meg
csak kihúzzák és otthagyják. Nálunk
a Klapka utcai buszmegállóban már
többször is parkosítottak, de eddig
mindig ellopták, kitaposták a növényeket. Most újra be lett ültetve szépen.
Remélem, már így is marad. És még
egy. Jó lenne, ha sikerülne megszün-

szágon 1998-2009. között – a 10 millió lakost tekintve – nem haladta meg
a 25 esetet évente, így az 1 millió lakosra kalkulált megbetegedések száma 0,4-2,0 eset között alakult. Becslések szerint a ténylegesen előfordult
megbetegedések száma hazánkban
ennél jóval több lehet.
A lappangási idő 1-70 nap között
változhat, átlagosan 3 hét. A betegség
legkorábban gyomor-bélrendszeri tünetek formájában a szennyezett élelmiszer fogyasztását követő 9-48 óra
múlva jelentkezik, ekkor a láz mellett
izomfájdalom, hányinger és hasmenés lép fel. A liszteriózisban megbetegedettek egy részénél a gyomorbélrendszeri tünetek el is maradhatnak.
Bizonyos esetekben a baktérium a
bélből beléphet a véráramba. Ilyenkor
a tünetek a baktériumnak a szervezetbe történő bejutásától számított 16 hét múlva kezdődnek.
A láz mellett influenzaszerű tünetek jelentkeznek, ezt követően a betegség vagy következmények nélkül

tetni az illegális szemetelőket, mert
ami az erdő mellett látható, az
szörnyű.”
Szabó Ilona Mária
„Nem szeretem az ilyen világnapokat, mert nem vagyok meggyőződve
az ilyenkor megtartott akciók eredményességéről. Szerintem a mindennapok példamutatása sokkal eredményesebb. Például, hogy a csokipapírt, a papírzsebkendőt és egyéb apró szemetet még véletlenül sem dobjuk el az utcán (téren, parkban stb.).
Szerintem az emberek többségének
sem ártana, ha nemcsak ezen az egy
napon hagyná otthon az autóját –
mondjuk amikor a 100 méterrel arrébb lévő iskolába viszi az egyébként
is túlsúlyos csemetéjét. Sokkal környezetvédőbbek lehetnénk, csak egy
kis odafigyelés kellene!”
Kiss Annamária
„Néhány éve költöztem ebbe a városba, és úgy látom, igyekeznek sokat
tenni ezen a téren. De lehet, hogy
még el kell telnie pár évnek, hogy
mindenki megértse ennek a fontosságát. Mert igaz, hogy lassan beindul
a szelektív hulladékgyűjtés, hogy
környezetbarát technológiákat alkalmaznak a nagy beruházások során,

közelebb fogyatékkal élő embertársaikhoz.
Május 5-én kerül
sor dr. Kiss Katalin „Elég jó szülő
vagyok?”
című
előadására a Civil
Házban, valamint
kismama jóga foglalkozásra a Shanti
Jóga Stúdióban, május 7-én pedig
Fűrész Ildikó természetgyógyász
„Egészségmegőrző praktikák” című
előadását hallhatják meg, erre is a Civil Házban kerül sor.
A Születés Hete gödöllői programjait 2010-ben is az Otthon Segítünk
Szolgálat, a Socius Kör Egyesület és
a Védőnői Szolgálat szervezi. Védnök: Six Edit önkormányzati főtanácsadó.
A programok időpontjáról és tartalmáról információt kaphatnak a 20388-4953, a 70-634-5680-as telefonokon vagy az alábbi honlapon:
www.szuleteshete.hu/godollo.
jk
gyógyul, vagy szövődmények lépnek
fel.
Súlyos alapbetegségben szenvedők
és idősek esetében a véráramfertőzést
követően, az idegrendszert elérve a
baktérium agyhártyagyulladást okozhat (fejfájás, tarkókötöttség, zavartság, eszméletvesztés stb.). A felismert
esetek jelentős arányban (20-30 százalék) halálos kimenetelűek. A terheseknél még az enyhe tünetekkel járó
megbetegedésnek is súlyos következményei lehetnek, a véráramfertőzés
vetéléshez, halva- illetve koraszüléshez továbbá az újszülött fertőződéséhez vagy megbetegedéséhez vezethet.
A liszteriózis kezelésében is a más
fertőző betegségek esetén használatos
antibiotikumokat illetve azok kombinációit alkalmazzák. Ám a megfelelő
kezelés is eredménytelen maradhat,
főként a betegség késői felismerése és
célzott kezelésének késői megkezdése esetén, illetve az idősek és a liszteriózissal egyidejűleg más alapbetegségekben is szenvedők esetében.
Ilyen esetekben a fertőzés sokszor a
beteg halálával végződik.
Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója teljes terjedelmében a www.godollo.hu honlapon olvasható.
bj

de sajnos nagyon sokan vannak,
akiket ez nem érdekel. Olyanok, akik
az erdő szélére hordják a hulladékot,
autógumit égetnek, a patakba engedik a mosószeres vizet. Amikor ilyet
látok, mindig csak reménykedni tudok, hogy a következő generáció már
sokkal jobban oda fog figyelni arra,
hogy védje a környezetet.”
V. T.
„A környezetvédelem sok esetben
nem pénz kérdés, csak egy kis odafigyelés kell hozzá. A piacra vihetjük
magunkkal a saját szatyrunkat, kosarunkat; nem kell autóval menni
mindenhová: a múltkor az egyik ismerősöm meglepődött, amikor bebizonyítottam neki, hogy gyalog hamarabb odaérek a gyerekkel az iskolába, mint ő kocsival! Persze tudom,
hogy nem könnyű rászoktatni az embereket arra, hogy figyeljenek oda.
Ha jól belegondolok, ahhoz is hosszú
idő kellett, hogy rászokjanak arra,
hogy az avart ne égessék el…”
H.M.

A hét kérdése:
– Önnek van kedvenc helye
Gödöllőn?

Tájékoztató – lopják a Szolgálatot
Folyamatosan érkeznek a panaszok szerkesztőségünkbe a Köztársaság útról,
hogy nem kapják meg lapunkat az ott élők. Mint azt korábban már jeleztük, a
Lapterjesztő Kft. munkatársai az ügyben több vizsgálatot végeztek, s ezt követően arról tájékoztatták szerkesztőségünket, hogy bár a Köztársaság úton
minden héten rendben megtörténik a lap terjesztése, a postaládákból azonban
egy idősebb hölgy rendszeresen kiszedi az újságot. A Lapterjesztő Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenkihez eljuttassa a Gödöllői
Szolgálatot, de számítanak a lakosság segítségére is az újságlopások megakadályozásában.

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
E heti cikkünkben a gépjárművek
adás-vételével kapcsolatos rendelkezések 2010. január 1-jétől hatályos változásait ismertetjük kedves
olvasóinkkal.
A gépjármű adásvételi szerződések,
mint teljes bizonyító erejű magánokiratok kötelező adat-tartama ugyanis
nemrég megváltozott. Most már több
adatra van szükség, mint azokban a
szerződésekben, melyek jelenleg
például a nyomtatványboltokban
vagy egyéb helyeken még a mai napig is elérhetőek. A változásokat elrendelő kormányrendelet egyértelműen rendelkezik az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemeiről.
Előírja, hogy a szerződésnek mindenképpen tartalmaznia kell, hogy a jogügylet ingyenes vagy visszterhes-e,
tehát meg kell jelölni a vételárat,
avagy az arra való utalást, hogy ingyenesen kerül a gépjármű az új személy tulajdonába. Fel kell tüntetni a
jogügylet tárgyát képező járműazonosító (rendszám, alvázszám) és
gyártmány adatait, a felek, tehát az
eladó illetőleg a Vevő személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszámát, valamint a lakcím adatokat is. Amennyi-

ben gazdasági társaság vagy egyéb
jogi személyiséggel illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerepel akár eladóként, akár vevőként úgy a szervezet megnevezése,
képviselőjének adatai, székhelyének
címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási számát kell egyértelműen feltüntetni. Szerepeltetni kell a járműhez
tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszámát, és azt
hogy az okmányok átadása-átvétele
mely időpontban történt meg. Ezen
kívül azt az időpontot is külön ki kell
emelni, amikor a jármű ténylegesen
a vevő birtokába kerül.
A jogügylet hatálybalépési napjának
jelzésén kívül újdonság, hogy a szerződő feleknek nyilatkozatot kell tenniük, miszerint mindkét fél teljesíti
bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatályba lépését követő,
jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A felek nyilatkoznak továbbá arról is,
hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő
joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeit.
Nem változott az a szabály, hogy a
vevőnek továbbra is 15 nap áll rendelkezésére, hogy a gépjárművet
átírassa, viszont az eladónak 5
munkanapon belül kell az adásvételi szerződés egy példányát az Okmányirodában leadnia.
Az eladónak a gépjármű értékesítése
előtt – amennyiben korábban banki
hitel volt a gépjárművön – töröltetnie
kell az Okmányirodában a záradékot,
mivel ellenkező esetben az adásvételi szerződést nem fogadják el.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Színes erdő lesz a kitermelt fák helyén

Akció a Föld Napján
Több mint 20.000 facsemetét
ültettek el a múl héten a Csemetekertben, ahol a tél folyamán a Pilisi Parkerdő üzemszerű kitermelést végzett. A
visszafásítást a Föld Napja alkalmából rendezett környezetvédelmi akció keretében végezték el április 16. és 23. között.
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Civil
minél szebb legyen a környezet városunknak ezen a részén. A visszafásítás
eredmé-nyeként egy több fafajtából
álló, színes erdő lesz néhány év múlva a
csemetésben. Vörös tölgy, madárcseresznye, me-zei szil, vadkörte és
ezüstfa díszlik majd a korábban nemes
nyár uralta területen.

Zöld Klub tagjai, a gödöllői intézmények vezetői, majd a Gödöllői Kulturális, Szociális és Közhasznú Egyesület tagjai több ezer facsemetét ültetA civil szervezetek
tek el.
Az akció első napján a városunkban élő neves személyiségek
közül Simics Judit olimpiai
ezüstérmes kézilabdázó, Joshi
Barat televíziós műsorvezető és
Radnóti László sportriporter is
csatlakozott a faültető lokálpatriótákhoz. A sort záró Gödöllői
Kulturális, Szociális és Közhasz-

A munkát Gémesi György polgármester vezetésével a Gödöllői Lokálpatrióta Klub önkormányzati képviselői, tagjai és az erdészet közösen kezdte meg, majd a A kultúrális csoportok tagjai
múlt héten különböző csoportok kapcsolódtak be a
munkába, amikor az időjárás
engedte.
Szerencsére az esős idő
mindössze a középiskolások
faültetését akadályozta meg,
a kulturális csoportok tagjai,
a civil egyesületek, a GATE
nú Egyesület tagjai sem maA lokálpatrióták képviselői gukban érkeztek, a helyi cigány fiatalokat és Gödöllő
Város Népi Zenekarának tagjait invitálták munkára. Balogh Gyula, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, nagyon örült a felkérésnek és annak, hogy a város ezen a területen is számít a munkájukra.
Közel 20 fővel dolgoztak, hogy

„Nem zúgolódom az ég ellen! Nem vádolom az embereket! Alulról
tanulok és fölfelé haladok!“
(Konfuciusz)

Kép: jb, tl, rk

Az intézmények vezetői

Kultúrális, Szociális és
Közhasznú Egyesület tagjai

Úgy vélem, az emberek
közti egyik legnagyobb különbséget az jelenti, hogy
engedjük-e megváltozni
és megváltoztatni az előítéleteinket vagy sem.
Aki nyitott a világra, annak
esélye lehet új, és csodálatos dolgokat megismerni. Ha velem tartanak,
megmutatom, hogy minden mindennel összefügg.
Az ételek, a kultúra, a történelem, a sport és az Emberek.

A Nemzeti Együvé
Tartozás Alapítvány
meghívására

városunkba érkezik az
újvidéki Kapisztrán
Ferences Ifjúsági Kórus.

A máriabesnyői bazilikában a
9 órakor kezdődő misén
énekével szolgál:
MACZKÓ MÁRIA

Időpont: 2010. május 1., 10-17 óra
Helyszín: Forrás Családsegítő udvara (Ganz Ábrahám u. 7.)
Programok:
10.30. Családi vetélkedők
12.00. Megnyitó: dr. Gémesi György polgármester
12.05. Aklan Rita énekel
12.15. Angel Dance táncbemutató
13.00. Általános iskolák műsora: (Petőfi , Erkel, Damjanich)
15.00. Karate bemutatók
kézműves foglalkozások, kutyasimogató és egyéb meglepetések
A résztvevő gyerekeknek ingyenes étkezést biztosítunk.
A programok ingyenesek

Az egyesület tagjai fontosnak
tartották, hogy a gyermekeket
is bevonják a munkába abban a
reményben, hogy ha tesznek
valamit környezetükért, még
jobban magukénak fogják
érezni azt.
A szülők büszkék voltak lelkes
gyermekeikre, akik velük
együtt szorgalmasan dolgoztak
a szebb, tisztább környezetért. Mindenki hozott magával szerszámokat,
vödröt, gereblyét, lapátot, stb. Kesztyűt, szemeteszsákot és ivóvizet az
egyesület biztosított, és még a hűvös

idő sem szegte kedvét a szorgos csanakiaknak.
Legalább egy tucat család aprajanagyja szedte a szemetet, takarított, s
még arra is találtak módot, hogy a
Korona téri nagy területen levágják a
füvet. Kis Antal, a terület önkor-

mányzati képviselője segített a résztvevőknek konténert szerezni, amit a
VÜSZI szombaton délelőtt üresen hozott, hétfőn délelőtt pedig szeméttel
teli vitt el.
sc

Változás és meglepetés

Nagy Tímea eleget téve Gémesi
György polgármester felkérésének,
nagy örömmel fogadta el a meghívást.
A hétköznapjait háromgyermekes családanyaként élő olimpikon Radnóti
László sportriporter kérdéseire válaszolt. Az est fő témája a vívónő sportpályafutása volt, de természetesen örömmel válaszolt a „szürke” hétköznapokat
érintő kérdésekre is. A közel 80 fős vendégsereg elégedetten állhatott fel az est
végén, ugyanis egy nagyon szimpatikus és szerény embert ismerhettek meg Nagy
Tímea személyében.
T.L.

Boldog születésnapot!
Szépkorú köszöntésre látogatott április 22-én Pintér Zoltán alpolgármester és Kis Antal lokálpatrióta önkormányzati képviselő. A két városatya
Orosz Ferencnét köszöntötte 95. születésnapja alkalmából. Az idős
hölgy örömmel fogadta a
vendégeket, és úgy fogalmazott, ez a szép kor annak is köszönhető, hogy szerető család veszi körül. jb
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jelentős összegekkel
támogatja a moldvai csángók magyar anyanyelvi oktatását. Az
alapítvány főként keresztszülők és vállalkozók befizetéseiből a moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát
fedezi.

Vetró Péter, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője

A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület és a
Forrás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szeretettel vár mindenkit
HARMÓNIÁBAN CÍMŰ IFJÚSÁGI MAJÁLISUKRA

Áprilisban ismét városrészük
takarításra invitálta a környéken lakókat a Csanakért Egyesület. A Babati, a Címer, a Présház és az Országalma utcák által határolt négyszögben dolgoztak az itt élők, akik a munka után közös beszélgetéssel ünnepelték meg az
eredményes munkát.

2010. április 20-án a Lokálpatrióta esték rendezvénysorozat keretében a vendég Nagy Tímea olimpiai bajnok vívónő volt. A programban egy kis változás következett be, ugyanis az eredeti vendégnek,
Borbás Máriának, a Hír Televízió műsorvezetőjének egészségügyi
okok miatt le kellett mondania a gödöllői szereplést, így a Lokálpatrióta Klub meghívását az utolsó pillanatban le kell mondania.

Szombatonként találkozunk!

Meghívó – Ifjúsági majális

A tisztább Csanakért

Lokálpatrióta estek

2010. MÁJUS 9-ÉN
Vetró Péter vagyok, és egy nap Vetró Péter leszek! Ezt az utat a média világának rögös útjain fogom végigjárni, és ha lehet, annak is az
árnyékos oldalán. A napsütésben mindenki tud sétálni. És leégni...

Együtt dolgoztak kicsik és nagyok

MEGHÍVÓ
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
társszervezésében történő
autóbuszos kirándulásra,
a csíksomlyói búcsúra
IDŐPONT: 2010. MÁJUS 19-23.
A kirándulás első napjaiban a
résztvevők ellátogatnak
Kolozsvárra, ahol lehetőség nyílik
magyar nyelvű színházi előadás
megtekintésére, Korondra és
Farkaslakára, ahol
megkoszorúzzák Tamási Áron
sírját. Gyimesbükkön megtekintik
a „Rákóczi várat” és a történelmi
határt, majd szombaton részt
vesznek a Nyeregben a szentmisén.
Bővebb információ és jelentkezés:
Pelyhe József: +36/20-823-1408.

Ezekből a befizetésekből
nemcsak az iskolán kívül
magyart tanítók bérére,
de a program működtetésére is kerül: a lábnyiki,
Csík falusi, diószegi és
magyarfalusi Gyermekek
Háza épületeiben ugyanúgy ott van az AMMOA
által összegyűjtött pénz,
mint a „magyar iskolák“
kialakítására bérelt, megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a csángó gyermekek által használt oktatási eszközökben.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a személyi
jövedelemadóból a civil szervezetek részére felajánlható
1% fogadására.
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18710209-1-13.
Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a csángófalvak
magyar oktatására költjük. Köszönjük!
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Harmóniában a természettel
Ki ne szeretné a kertet? A kertet, a parkot, a zöldet mindenki
szereti, az is, aki nem gondol
erre. De mit tegyünk, hogy
még és még inkább szeretni
való legyen a kertünk meg általában a környezetünk? Erre ad
választ a feng shui művészete.
A feng shui az elrendezés kínai módszere, eredete 3 ezer évre vezethető
vissza. A két szó jelentése: szél és víz.
Abból indulnak ki, hogy az ember
is a természet része. Az ősi kínai hagyomány az ég és föld törvényszerűségeinek megfigyelésével és alkalmazásával segít az ember és a természet közötti összhang megvalósításában. Felfedezi az égi energiák földi
hatásait. A nyolc égtáj felől érkező
hatásokat.
Nyolc égtáj? A feng shui szerint figyelembe kell venni délkeletet és délnyugatot, északkeletet és északnyugatot is. Szimbóluma azonban csak
négy égtájnak van, északé a Fekete
Teknős avagy Teknős Hegy, délé a
Vörös Madár, keleté az Azúr Sár-

kány, nyugaté a Fehér
Tigris.
Az egymásra ható elemek a föld, a tűz, a fa, a
víz és a fém. Ezek felhasználásában legyünk kreatívak,
szárnyaljon a fantáziánk. Megtalálhatjuk így, hogy a számunkra legkedvezőbben helyezzük el őket.
Leginkább magunkra figyeljünk az
elhelyezés során. Gondolataink, tetteink a legbensőbb énünk kivetítései.
Információ árad belőlünk a környezetünk felé, és viszont, a környezetünk táplálja lelkünket s vágyainkat.
Ha a kezdő feng shui híveknek
mindez túl „kínai” lenne, bőven találnak kézzel fogható, gyakorlati tanácsokat az Egy szeretni való feng shui
kert cím könyvben. Olvashatnak a
különböző növényekről, virágokról,
egy kerti út, egy kerti pad jótékony
voltáról, arról, hogy patak nélkül is
lehet patakunk, hogy egyetlen részletet se hanyagoljunk el. Zárjuk ki az
unalmat, takarjuk el a szomszédok
„mérgező nyilait”, fedjük el a szögleteket.

A Gödöllő Táncegyüttes 17 éves

„Erre gyere, amerre én…”
Az egyetemi sportcsarnok hatalmas színpadát is betöltötte
a Gödöllő Táncegyüttes Óvodás, Ficánkoló, Kiskamasz,
Kisdruzsba, Nagykamasz csoportja és felnőtt együttese,
amikor a közel két órás, fergeteges előadás végén valamenynyi szereplő elbúcsúzott a közönségtől.
Az est több volt műsornál: a táncosok
olyan önfeledten ünnepelték alapításuk 17. évfordulóját Pál István ”Szalonna” és bandája zenéjére, mintha
valamelyikük lakodalmán vettek volna részt. Igazolták a bölcsességet: egy

jó táncos sosem fárad el. Már pedig a
Gödöllő Táncegyüttes tele van jó táncosokkal, akik országos versenyeken
is kitűntek, s az idők
folyamán többen közülük a különböző csoportok vezetőivé és koreográfusokká váltak.
Erről is beszélt Iglói
Éva, aki a közelmúltban Széphalmi Zoltánnak adta át az
együttes vezetését. Ő
most, talán először,
nem a színpad mögül,
hanem a nézőtérről lépett a reflektorok elé Gémesi György
polgármesterrel együtt.
A város vezetője köszöntötte az együttest,
s megköszönte, hogy
évről-évre bemutatják
a gödöllőieknek, amit
tanultak. Mint mondta, generációk nőttek
fel a Gödöllő Táncegyüttesben. Felidézte,
hogy 1991-ben, Galgahévízen beszélgettek el
hosszabban Iglói Évá-

Orosz István kiállítása a GIM-házban

Tíz labirintus...
Április 24-én szombaton nyílt
meg Orosz István grafikusművész plakátkiállítása a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben.
A tárlatot Krassay László alpolgármester és Gartner Petra
művészettörténész
nyitotta
meg.

Orosz István a Magyar
Iparművészeti
Főiskola grafika szakán szerzett diplomát
1975-ben. A hetvenes
évek második felében
díszleteket tervezett,
majd animációs filmeket kezdett készíteni a
Pannónia Filmstúdióban. Autonóm és alkalmazott grafikával – elsősorban plakáttal és illusztrációval – pályája kezdete óta
foglalkozik. Munkáival rendszeresen
részt vesz nemzetközi képzőművészeti tárlatokon, grafikai biennálékon és filmfesztiválokon.
Tagjai közé választotta az Alliance Graphique Internationale, a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia, valamint a Magyar Művészeti
Akadémia.
2002-ben az Iparművészeti

Megtanulhatjuk, milyen fontos a
kertünk nyújtotta első benyomás, hogyan simulhatnak harmonikusan bele
a kültéri szobrok és egyéb kiegészítők, építmények.
Az állatoknak is megfelelő helyet
találhatunk, nem kell félteni tőlük
még a virágágyásainkat sem.
A lényeg tulajdonképpen egyetlen:
a természetes egyensúly megteremtése.
(Marthy Bauer: Egy szeretni való
feng shui kert)
-nád-

val arról, hogy ha Gödöllő kezdeményezni fogja egy együttes alapítását,
akkor az országosan elismert táncpedagógus-koreográfus szívesen segíti
a törekvés megvalósítását. Egy évvel
később megalakult a város egyik legsikeresebb, legvirulensebb művészeti
együttese. A polgármester az alapító

vezetőnek nyugállományba vonulása
alkalmából is köszönetet mondott és sok
erőt, hitet kívánt a folytatáshoz Széphalmi Zoltánnak. Iglói Éva pedig a városnak mondott köszönetet. Hozzátette:
Gödöllőn addig lesz népi tánc, ameddig
élet lesz! Az est folyamán az emberi élet
különböző szakaszait villantották fel a
gödöllői táncosok, akik archív filmbejátszásokkal illusztrálták produkciójukat. A gyermekkortól a párválasztáson
át a felnőttkorig kísérhették figyelemmel a korabeli falusi élet eseményeit.
Kép és szöveg: it

Egyetemen habilitált mesteri diplomát kapott. 2004
óta a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott
Művészeti Intézetének tanára.
Szépirodalommal
is foglalkozik, két
verseskötete
és
egy novelláskötete
jelent eddig meg.
1984 óta használja
az Odüsszeiából
kölcsönzött Utisz művésznevet is. Az
ő alkotása a nemzetközi hírűvé vált
Tovariscsi, konyec című rendszerváltó plakát. A kiállítás június 6-ig tekinthető meg.
kr

Országos kamarazenei verseny

Eredményes zeneiskolások
Szép eredménnyel zárult a 11.
Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny a Chopin Zeneiskola növendékei számára. Az
április 16-18 között rendezett
megmérettetésen a regionális
válogatók után 80 együttes került a döntőbe, köztük két gödöllői kamaraegyüttes.
Rézfúvós quartettünk (Kocsis
Ádám, Simon Tamás, Valastyán Gergő és Sápi Viktor)
Praetorius: Brans le double, és
Brans le moutirand , valamint Hidas: Quartettino művét adták elő.
Felkészítő tanáraik Ella Attila és
Botrágyi Károly voltak. A vonósok – Langer Ágnes, Ella Orsolya, Kis Dorottya és Holczinger
András – alkotta csapat ez alkalommal Rácz Zoltán klarinétossal egészült ki. Ők Ligeti, Régi
magyar társastáncok című művéből adtak elő részleteket, majd

Both: Daisy című darabját mutatták be
Fodor László átiratában. A növendékeket Béres Ágota, Fodor László és T.
Pataki Anikó készítette fel, ami a vonósok számára különösen szép eredménynyel zárult: arany minősítést kaptak.
A zsűri elnöke, Szabadi Vilmos hegedűművész volt, aki júniusban városunkban a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral közösen lép majd fel.
jb
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA
2. KÖTET
(1867-1945)
Mustra a készülő
tanulmánykötetből
Előadások a
Gödöllői Városi Múzeumban

2010. május 6. csütörtök 17 óra
Dr. habil. Csíki Tamás történész,
tanszékvezető egyetemi docens
Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Új- és Jelenkori Magyar Történeti
Tanszék
A koronauradalom története a
Horthy-korszakban

Májusköszöntő családi nap

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

2010. május 1-2.
A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

Április 28. szerda 18.00
A fafúvós tanszak hangversenye
Április 29. csütörtök 17.00
Telek Zsuzsa (zongora) növendékeinek
hangversenye
Április 29. csütörtök 18.00
Nagyné Kánya Andrea (hegedű) növendékeinek hangversenye
Április 30. péntek 18.00
Somodi Károly (trombita, furulya) növendékeinek hangversenye
Május 4. kedd 17.30
Ivántsó Tünde és Tápai Dóra (zongora)
növendékeinek hangversenye
Május 5. szerda 18.00
Székely Judit (furulya) növendékeinek
hangversenye

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
TÍZ LABIRINTUS címmel Orosz István grafikusművész plakátkiállítása
látható a Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
A kiállítás megtekinthető 2010 június 6-ig, szombat és vasárnap 14-18
óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY ALKOTÓHÁZA
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17, telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 1998 óta működik. A
közelmúltban ünnepelte centenáriumát a Gödöllői Szecessziós
Művésztelep. Bebizonyosodni látszik, hogy a Művésztelep összművészeti törekvései, művészeti kvalitása, életszemlélete létjogosultságot nyerhetnek napjainkban. Alapító okirata szerint a
Közalapítvány támogatja a Művésztelep hagyományaira épülő
kortársművészeti irányzatokat, a művészeti oktatást és a társművészetekkel való együttműködést.
TÁMOGASSA KÖZALAPÍTVÁNYUNK
TEVÉKENYSÉGÉT JÖVEDELMÉNEK 1 %-VAL.
ADÓSZÁM: 18680968-1-13
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Város–Kép

Május első vasárnapja

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Anyák ünnepe

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

Zichy István (1879 – 1951) történész, festő, grafikus
Művészeti tanulmányait 1893-ban édesapja inspirálására a budapesti Mintarajziskolában kezdte meg, majd
Hollósy Simon müncheni művészeti iskolájában folytatta, ahol a képzőművészet több ágával ismerkedett meg.
Ezt követően Nagybányán és Párizsban folytatott művészeti tanulmányokat. Életének a századfordulótól 1914-ig
terjedő időszakára igen intenzív képzőművészeti tevékenység jellemző.
1907-től volt tagja a Gödöllői Művésztelepnek. Vidéki
útjai alkalmával szívesen vásárolt népi visleteket. Ezek
közül néhányat később az Országos Magyar Történeti
Múzeumnak adományozott. Több tájegység népviseletéről is részletes leírást készített, mint pl. az ónódiak a kecskemétiek, a bugaci pásztorok, palócok, matyók, kalotaszegiek.
Zichy István számára elementális hatást jelentett a kalotaszegi tájjal való találkozás. A századfordulótól egyértelmű az érdeklődése a népélet iránt. A matyóság gazdag népi kultúrája is rabul ejtette, elsősorban színes népviseletük jelentette számára az ihlet forrását. Többször
megfordult Mezőkövesden. Nagy viseleti anyagot állított
össze, aminek halála után nyoma veszett.
Emellett foglalkozott sokszorosított grafikával, készített szőnyegterveket, melyeket a gödöllői műhely kivitelezett. Freskói láthatók a Zeneakadémián.
Alkotásainak nagy része nyoma veszett, illetve megsemmisült. Képzőművészeti tevékenységét az I. világ-

háború után abbahagyó művész műveinek egy részét önmaga semmisítette meg, alkotásainak másik része valószínűleg a mai Szlovákiában található, a Divényből 1945ben történt kitoloncoláskor udvarházukban maradhatott
könyvtárával együtt. 1925-ben jelent meg A magyarság
őstörténete és műveltsége a honfoglalásig című megjelent

Ismert, hogy a XVII. századi Angliában sem feledkeztek meg az anyákról: a böjt negyedik vasárnapja volt az
ő ünnepük. Ilyenkor a család aprajanagyja együtt ment az istentiszteletre,
valamint különleges ebéddel-vacsorával ünnepelt. Akik nem tarthattak
velük, nem lehettek a jeles napon
édesanyjukkal, apróságokkal kezdtek
kedveskedni nekik.
Az ünnep szélesebb körben a XIX.
században terjedt el. Az Egyesült Államokban először Julia Ward Howe
költőnő, aktivista javasolta megünneplését 1870-ben.
A hivatalos ünneppé nyilvánítás a
philadelphiai Anna Jarvis (18641948) nevéhez fűződik, aki imádott
édesanyja halála után két évvel elérte,
hogy az Anyák Napja hivatalos ünneppé váljon.
Európában az I. világháború után
terjedt el. A hagyományt Magyaror-

munkája előzményeiként feldolgozta és publikálta azokat
az írásos forrásokat, amelyek a magyarság honfoglalás
előtti életmódjára vonatkoztak. Ugyanebben az évben választotta meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagjává is.
A bölcsészdoktori diplomáját a pécsi egyetemen szerezte meg 1926-ban és 1931-ben kapta magántanári habilitációját a budapesti Pázmány Péter Egyetemen. Közben
1928-1930-ban a prágai és antwerpeni népművészeti
kongresszusokon és a római értekezleten a magyar delegáció vezetőjeként szerepelt.
Életének másik jelentős szakasza a muzeológusi munkássága, amely a 1914-1921 közötti háborús, illetve a –
forradalmakkal tarkított időszakokat kivéve – 1913 és
1944 közötti időszakot öleli fel. Ekkor a Nemzeti
Múzeum Történeti Képcsarnokában betöltött muzeológus
munkát követően 1935 és 1944 között az Országos Magyar Történeti Múzeum (amely magába foglalta a Nemzeti, az Iparművészeti valamint a Néprajzi Múzeumot is)
főigazgatója lett. Ebben az időszakban még a Néprajzi
Társaság elnöki teendői is ellátta.
A Magyar Történeti Múzeum főigazgatójaként több kiállítás mellett, átszervezte a vezetése alatt álló múzeum
gyűjteményeinek felújítását és újraszervezte a múzeum
tisztviselőinek tudományos munkásságát.
Életének második szakaszát a II. világháború törte
meg, amikor 1944-ben lemondatták intézményvezetői beosztásával.
1951- ben Abán halt meg.
Forrás: A Gödöllői Művésztelep (Gödöllői Városi Múzeum)

Célpont a Világbéke-gong

Ismét rongálás
Az elmúlt hetekben többször is
rongálásról tájékoztattuk olvasóinkat. Sajnos ez a hét sem kivétel. Ezúttal a világbéke jelképét, a városunk főterén álló Világbéke-gongot vették célba a
vandálok.

Anyák napja megünneplése a
görögökig nyúlik vissza: az istenek és istennők anyját,
Rheát minden tavasszal nagy
ünnepség keretében köszöntötték az ókori birodalomban.
A rómaiak szintén megemlékeztek Cybeléről, minden istenek anyjáról március idusán.

Az egyébként sokak által kedvelt emlékmű, amely az elmúlt években városunk egyik szimbólumává is vált,
már többször is javításra szorult a
rongálók miatt.
Egyes zászlókat és vallási jelképeket rendszeresen lekaparják a kelleténél kevesebb toleranciával bírók. A hét végén
azonban a gong
egyik tartóoszlopát rongálták
meg úgy, hogy
arról levált a
burkolat.
A
szakemberek
azonnal megkezdték a helyreállítást.
Meglepő
azonban, hogy
két héten belül

ez a második olyan alkalom, amikor a
rongálást olyan létesítmény ellen követik el, amit kamerával is megfigyelnek. Nemrégiben a Városi Könyvtár
és Információs Központ hátsó részén
okoztak jelentős kárt a graffitisek, itt
is a bekamerázott terület vonzotta a
vandálokat.
(ny.f.)

szágon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Akkor március 8-án, a mai Nőnapon. Érdekesség, hogy a két világháború között létezett a sokgyermekes anyák
ünnepe is, amelyet augusztus 20-án
tartottak. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák Napját.
A világon először hazánkban állítottak szobrot az anyaság tiszteletére,
szintén az Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére. 1930-ban Sugár
Béla, a Török Flóris utcai elemi iskola nevelője kezdeményezésére az erzsébeti ifjú vöröskeresztesek felhívással fordultak a város összes iskoláinak tanulóihoz: Gyűjtsenek adományokat az Anyák szobra elkészítésére!
A felhívás eredményes volt, tíz
iskola több mint 6000 tanulója járult
hozzá megtakarított pénzével, valamint a szülők, illetve üzemek, tehetős
magánszemélyek kegyes adományaikkal ahhoz, hogy az emlékmű elkészülhessen.
A szobor helyét a Szent Erzsébet
téren jelölték ki. Alkotója Kaszap Károly szobrászművész volt, aki az anya
nőalakját a téren lakó 12 gyermekes
Melis Andrásnéről mintázta.
Talpazatán ragyogó betűkkel világított a felirat: ÁLLJ MEG ÉS GONDOLJ ÉDESANYÁDRA!
(b.j.)
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Állati dolgok

Gyerekbarát kutyák
Nem minden kutya ajánlott kisgyerekes családba, vannak
olyan ebek, melyeket még a
fajta szerelmesei sem javasolnak egy bizonyos életkor alatt.
De léteznek kimondottan gyerek mellé illő kutyák is.
Egyes kutyafajták imádják az apróságokat, másokat tökéletesen hidegen
hagynak a kisgyerekek. És bizony
vannak olyan típusok is, amiket nem
szívesen ajánlanánk kisgyerekes csa-
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laszthat, inkább a gyerekek társaságát
részesíti előnyben – amíg azok nem
viszik túlzásba a szeretgetést...

Spitz
Mindegy, hogy japán, német vagy
finn nemzetségből származik, nagy-,
közepes- vagy kis termetű, a visszafogott, érzékeny spitz a gyerekek egyik
kedvence. Játékos, joviális, önálló
kutya, és ha gyerekek közé keveredik,
csak győzze gazdája visszaparancsolni maga mellé. A durva játékot
nem szereti, az erőszakos gyerekeket inkább elkerüli.

tét illetően is megszólalásig hasonlít
unokatestvérére. Társaságkedvelő, szófogadó, de ha gazdája nem foglalkozik
vele, elpárolog, és ha teheti, inkább a
gyerekek mellé szegődik fáradhatatlan játszótársukként.

Norfolk terrier
Vidéki házak udvarában és lakásban is
tartható ez a népszerű társasági eb.
Bárhol, bárkivel jól érzi magát, ha lehetősége van a veleszületett extra energiák levezetésére. Mozgékony, energikus kiskutya, rendkívül barátságos, még
akkor sem morogja meg a kicsiket, ha
azok öltöztető babának használják, vagy
doktorosat játszanak vele.

Francia bulldog
Az egyre népszerűbb, kimondottan lakásba való, végtelenül
nyugodt természetű kutyus remekül elábrándozik magában.
Csendesen és jól nevelten elüldögél a bridzsező hölgykoszorúban, de ha egy kis játékról van
szó, azonnal megfeledkezik minden másról. A francia bulldog alkatát meghazudtoló könnyedséggel
mozog, de fölös energiái egy részét inkább egy kis babusgatásra tartogatja.
ládoknak. Nincs velük semmi baj,
nem rosszak vagy gonoszak, csak kicsit agresszívabban reagálják le, amikor a kicsik túlszeretgetik, vagy játékból cincálják őket. Van köztük olyan
kutyafajta is, amelyikből egyszerűen
hiányzik a játékos gén, és ezért nem
neheztelhetünk rájuk. A döntés a miénk, miért ne választhatnánk tehát
olyan kutyát, akiről biztosan tudjuk,
hogy barátságos, gyerekszerető, a végtelenségig türelmes fajta?

Gyerekszerető kiskutyák
Ne felejtsük, a felsorolás nem szentírás, más kivételes ebeknek és zsenge
korú gazdáiknak is lehet egymással
szerencséjük. Pusztán olyan kisgyerekes családok döntését szeretnénk
könnyebbé tenni, akik előzetes ta-

Cairn Terrier
A kutyakiállítások sztárja nyugodt,
szófogadó kiskutya, de plüsskutya kinézete elárulja valódi természetét. A
szeme sem áll jól, gyerekek közé keveredve azonnal előbújik belőle a tüzes,
játékos terrier – talán ezért is javasolják inkább 6-7 éves forma gyerekek
mellé.

Coton de Tuléar

pasztalatok nélkül csatlakoznak a kutyatartók egyre gyarapodó táborához.

Bichon
Az imádat kölcsönös, ez a melegszívű, kedves és játékos, könnyen alkalmazkodó kiskutya minden családban
jól érzi magát. Ám ha a kis bichon vá-

A szófogadó és gazdájához
mindig hűséges Coton de
Tuléar gyerekek közé keveredve azonnal a társaság mókamesterévé válik. Mulatságos, pajkos kiskutya, aki szívesen
veszi a dögönyözést is. De jobban
szeret fogócskázni és labdázni, hamar
a gyerekek kedvencévé válik.

King Charles spániel
A Cavalier King Charles közeli rokona nemcsak külsejét, de természe-

Az állatok többségénél ösztönös a
hangadás. Az énekesmadarak fiókái
azonban szinte ugyanúgy tanulnak
meg dalolni, ahogy a kisgyerekek beszélni: utánozzák szüleiket. Egy nemzetközi kutatócsoport most tette közzé az első énekesmadár – az ausztrál
zebrapinty – genetikai információját.
A genomból izgalmas tények derültek
ki az énektanulás genetikai alapjairól
és evolúciójáról.
Az énekesmadarak esetében szinte kizárólag a hímek dalolnak. Így védik
meg területüket, és így csábítják magukhoz a tojókat. A madárfiókák apjukat hallgatva tanulnak meg énekelni. Először a fiatal madár csak „gügyög“, de sok gyakorlással végül
szinte tökéletesen sikerül utánoznia
az apja dalát. Miután a madár elsajátította a „családi éneket“, ezt dalolja
egész életében, és ezt adja át a saját
utódainak.
Mivel a zebrapinty (Taeniopygia guttata) előre látható módon tanul éne-

A rendkívül intelligens, érzékeny és
életvidám kiskutya minden helyzetben feltalálja magát, kivételes alkalmazkodóképessége miatt multifunkcionális kutyaként tartják számon.
Játékosságban sem marad el a többi,
gyerekek mellé való kutya mögött: a
terelőkutyaként, vadászkutyaként és
őrkutyaként is megállják a helyüket,
de szívük szerint inkább beköltöznének a gyerekszobába, hiszen a kicsik

társaságában érzik igazán otthon
magukat.

West Highland White Terrier,
Westie
A bátor, büszke, csintalan örökmozgó
terrier nem bánja, ha nem vadászkutyaként kell szolgálatot teljesítenie,
vagy a társaság kicicomázott középpontjaként szórakoztatni az egybegyűlteket.
A lágyság és a vakmerőség ellenállhatatlan
plüssfigurába
bújtatott
mintaképe remekül elszórakoztatja a
kicsiket, ám ha megelégelte a játékot,
angolosan távozik.
Egy westie-t nem lehet csak úgy
nyúzni-húzni!
(kv)

kelni, és génjei közül sok az emberben is megőrződött, fontos modellként szolgál az emberi beszédtanulás
megértéséhez. „A zebrapinty genomja értékes eszköz lesz az idegkutatók
számára“ – mondja a Nature-ben
megjelent tanulmány vezető szerzője,
Wes Warren, a St. Louis-i Washington Egyetem genetikusa. „Most már
meghatározhatják azt az alapvető
géncsoportot a zebrapinty agyában,
amely szerepet játszik a hallásban és
a hangadásban, azután megvizsgálhatják, károsodott-e valamelyik-e gének közül a beszéd-rendellenességekkel küzdő emberekben.“
A zebrapinty genomjának vizsgálatakor a kutatók kimutatták, hogy az
éneklés vagy a hallás folyamata nagy,
összetett génhálózatokat aktivál a madár agyában. Egy korábbi tanulmány
szerint gének százai kapcsolódnak be
a zebrapinty agyában, amikor a madár

új éneket tanul. Most, hogy a kutatók
átvizsgálták az 1 milliárd bázispárból
álló teljes genomot, több száz újabb
génre akadtak, amely jelentős mértékben részt vesz az éneklésben. A
hangadással kapcsolatos gének száma
összesen mintegy 800-ra tehető.
A kutatók meglepetésére a madárdalhoz aktivált gének közül sok nem
viselkedik „hagyományos értelemben
vett“ génként, azaz nem kódol
fehérjét. E helyett ezeknek a géneknek a DNS-e nem kódoló
rövid RNS-szakaszokká íródik
át, és ezek szabályozzák a vokális kommunikációval kapcsolatos más gének kifejeződését a zebrapinty agyában.
A nem kódoló RNS-ekről már
tudják, hogy kulcsszerepet játszanak az ember és az állatok fejlődési folyamataiban.
Azt is valószínűnek tartják, hogy szerepük van a magasabb fejlettségű szervezetek evolúciójában. „Mivel a vokális tanulás a legösszetettebb élőlények között fordul elő, valószínű, hogy
a nem kódoló RNS-ek lehetnek e jelen(gv)
ség hajtóerői“ – véli Warren.

Madarak és Fák Napja
2010. május 8-án

A Alsóparkban
A Magyar Madártani Egyesület gödöllői csoportja és a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület szervezésében
Gyűrűzési bemutató

Esőerdő Londonban

8-tól 17-ig óránként.

Madárvédelmi tanösvény:

Császárbajszú tamarin
A világ egyik legviccesebb kinézetű
majomfajtája megmenekülhet, mert a
londoni állatkert befogadta különleges
állatmentő programjába, ahol egy kis
szelet trópusi esőerdőt építettek.
A majom Dél-Amerikában, az Amazonas folyó esőerdeiben él, és igencsak
veszélyeztetett. Nevét egy félreértésnek köszönheti, amikor Európába került az első (döglött) példány, az állatpreparátor úgy gondolta, hogy biztosan
felfelé kunkorodik a bajsza, mint II.
Vilmos akkori német császárnak. Így is
tömte ki a kis állatot, és csak később
derült ki, hogy a bajusz lefelé csüng, de
a név már rajtamaradt: császártamarin.
A karakteres kis jószággal unokáink
valószínűleg már nem fognak találkoz-

A dal titka

Welsh Corgi

Cavalier King
Charles
Az intelligens, kiegyensúlyozott, életvidám kis
spániel született bohóc.
szinte egy percre sem
hagyja nyugton ebéd után
békésen szendergő gazdáját, szerinte fölösleges az
időt unalmas pihenéssel
tölteni, ha helyette rohangálni is lehet a
labda után. Éppen ezért rajong a gyerekekért, közöttük
kiteljesedhet játékos és impulzív lénye.

Énekes madarak

Odúk, költőládák, műfészkek, fészektartók, madáretetők, szigetelőpapucs bemutatása.

ni, mert élőhelyén az esőerdők pusztítása miatt ki fog halni; reményt jelent a
londoni állatkert új programja, ahová a
képen látható kis jószág is érkezett. Az
állatkert ugyanis egy gigantikus bioházat létesített, amiben bemutatják az
életet az esőerdőben. A bioházban minél pontosabban szeretnék imitálni az
esőerdei környezetet, ahol a növényzet,
a madarak, majmok és egyéb élőlények
is jól érzki magukat, és tulajdonképpen
nem is észlelik, hogy más éghajlat
alatt, egy állatkertben élnek. Hogy sikerül-e a kísérlet, arról ez a kis császártamarin tudna majd beszélni, otthon érzi magát vagy zavarja azért az állatkerti mű környezet.
(pts)

Előadások:
„Gödöllő és környékének madárvilága”, „Mik azok a Madarak?”

Foglalkozások:
Madáretetők, odúk gyártása gyerekekkel, családokkal, melyeket haza is vihetnek.

Feladatsor-pálya:
Térkép alapján megkeresni, megoldani, illetve megválaszolni
a kérdéseket, feladatokat, lepecsételtetni a menetlevelet.
Számtalan nyeremény!
Fődíj: 10 napos tábor Galgahévízen, az MME szervezésében (augusztus 6-15.)
Támogatók:
Gödöllői Lokálpatrióta Klub, Gödöllő város önkormányzata
2009. november 25-én, Gödöllőn az Isaszegi u. 24. ház előtti árokból egy súlyos balesetet szenvedett németjuhász jellegű kutya került a gödöllői menhelyre. A kutyus felépült, várja gazdiját, hogy hazamehessen.
Telefon: dr. Varga Ferenc 06-20-4823058
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Felhívás
Óvodai jelentkezés
Értesítjük a gödöllői állandó
lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
tisztelt szülőket, hogy a város
óvodáiba történő
jelentkezés időpontja:

2010. május 3 - 7-ig,
munkanapokon
8 - 17 óráig.
Kérjük, hogy a harmadik életévét
betöltött gyermekük óvodai
felvételét a körzetük szerinti
óvodába kérjék. A beiratkozáshoz
az alábbi dokumentumokat
szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi
kivonata, egészségügyi
kiskönyve, TAJ kártyája; a szülő
vagy gondviselő személyazonosító
igazolványa és lakcímkártyája.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Tájékoztató kötelező
kéményseprő-ipari
feladatok ellátásáról

Értesítjük Gödöllő város
lakosságát, hogy a Pest Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai
Kft. arcképes igazolvánnyal
rendelkező dolgozói
2010. április 19-től 2010. június
19-ig végzik el a település közigazgatási határain belül a kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat,
melyért díjat szednek.

2010. április 28.

Közérdek

Felhívás – Díszpolgári cím
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete rendeletben szabályozta
az önkormányzat legmagasabb elismerése „GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozását. „A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:

Felhívás – bölcsődei felvételi
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontban
jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:

2010. május 3 – 7-ig naponta 8.00 – 16.00 óráig,(munkanapokon)

a.) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak.

1. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Palotakert. Tel.:410-906
Bölcsődevezető:Kovács Józsefné

b.) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez”.
Gödöllő Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb két személynek adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal
segítsék a döntéshozók munkáját.
Javaslataikat kérem, hogy 2010. május 14-ig szíveskedjenek részemre
megküldeni.

2. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. Tel.:410-566
Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné

Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester

HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata árverésen kívül bérbe
adja az alábbi üzlethelyiségét.
A bérbevehető ingatlan ismertetése:
A Gödöllő, Palotakert 4. szám alatti társasházban található, 5891/5/A/33 hrsz.-ú, 123,8 m2 alapterületű, korábban élelmiszerboltként
működő üzlethelyiség 10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt követően további 10 évre szóló előbérleti jogot biztosít. A helyiség vízzel, elektromos árammal ellátott.
Bérleti díj: 185.700 Ft/hó + Áfa.
A bérbevétel feltétele:
Az ajánlattételt követően háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg, azaz
557.100 Ft + ÁFA befizetése és a befizetés megtörténtének igazolása a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján.
Az üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésével kapcsolatban további
információ és írásbeli tájékoztató beszerezhető Zombori Nóránál (ügyfélfogadási idő: hétfő 8-18 óra, szerda 8-16.30. Telefon: 28/ 529-171).

TÁJÉKOZTATÁS

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI
NYITVA TARTÁSA

A Gödöllő, Déli elkerülő út D1 szakasz környezet-használati,
engedélyezési eljárásáról szóló hirdetmény kifüggesztésre került Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján,
valamint megtekinthető Gödöllő város honlapján (www.godollo.hu).

Április 30. (péntek): 6 – 18 óráig
Május 1. (szombat): ZÁRVA

A Segítség Közalapítvány

Május 2. (vasárnap)-(üzletek, piac):
ZÁRVA
(CSAK ANYÁKNAPI VIRÁGPIAC!) 8 -12 óráig
Május 3. (hétfő): 6 – 18 óráig

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Tel.: 28/529-131;
529-138. Fax: 28/529-255) köszöni azoknak a segítségét, akik adójuk 1 százalékával a tavalyi évben támogatták az alapítványt.
A jövőben is számítunk támogatásukra. Köszönjük!

3. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Premontrei u. 8. Tel.:422-072
Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

FELHÍVÁS – ÉGETÉS
A 29/ 2008. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek
és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló rendeletében foglalkozik a növényi hulladék égetésével.
A 6. paragrafusban foglaltak szerint erre kizárólag az alábbi módon van lehetőség: 6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13 óráig lehet szabadtéren
égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!

Felhívás – Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj
2010. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a
személyeknek adományozható, akik
a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve
azoknak szervezésében, irányításában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.”
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését,”
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

HATÁRIDŐ: 2010. MÁJUS 10.
Guba Lajos Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Gödöllői Piac Kft.

Számlaszám: BBRT 10103836-13223239- 00000003.
GÖDÖLLŐI CUKORBETEGEK
EGYESÜLETE – 1 SZÁZALÉK

A DMRV Zrt. ezúton értesíti Fogyasztóit, hogy a kényelmes,
és magasabb színvonalon történő kiszolgálás érdekében

Az egyesület 1999-ben alakult. Szakmai
irányítónk Dr. Kiss Éva, diabetológus.
Elsődleges célunk a vércukorértékünk
normális szinten tartása.
Jelszavunk: „Hiszünk a közösség gyógyító erejében.” Összejöveteleinket minden hónap első csütörtökén 18 órakor
tartjuk a II. Rendelőintézet emeleti előadótermében, ahol vércukorméréssel,
vérnyomásméréssel, tornával kezdődik a foglalkozás. Utána megbeszéljük
az eredmények okait, a diéta szükségességét, kicseréljük tapasztalatainkat.
Állandó előadónk és segítőnk Ernhofferné Csilla, szakasszisztens. Részt veszünk az országos betegtalálkozókon,
tesztlapok kitöltésével készülünk az ott
megtartott versenyre. Minden betegtársunkat szeretettel várjuk. Pártoló anyagi
támogatást a 18684852-1-13 számon
(APEH 1%) várunk.
Bankszámlaszámunk:
65600168-11033327, Pécel és Vidéke
Takarékszövetkezet Gödöllői
Kirendeltsége: egyéb támogatás.

2010. április 1-jétől bevezette a CALL-CENTER, TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT.

Köszönjük az eddigi támogatásokat, kérjük adójuk 1%-ával segítsék továbbra is
működésünket. Jó egyészséget és sikeres
életet
kívánunk.
Elérhetőségünk:
gcbe96@freemail.hu, Kántor Emilné elnök. Tel: 28-612-449, 06-20-982-7109.

Fogyasztóink abban az esetben, ha
- hiba bejelentést,
- számlázással kapcsolatos észrevételt,
- mérőállás bejelentést
kívánnak tenni az alábbi telefonszámokon, érhetnek el bennünket:
06-40-881-188; 06-27-511-511
Egyben jelezzük, hogy írásbeli megkeresésüket az alábbi e-mail címen is
megtehetik: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu.
Ezen levelezési címünk az Ügyfélkapun keresztül is elérhető.
DMRV Zrt.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 26-május 2-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Május 3-9-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

2010. április 28.

Mozaik
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MEGHÍVÓ
Az Erzsébet Királyné Szálloda és Étterem
Tisztelettel meghívja Önt és Barátait
2010. május 6-án (csütörtökön) 18 órára
Anti Szabó János
képző- és iparművész
Rigófütty című kiállításának megnyitójára
Helyszín: az Erzsébet Királyné Szálloda étterme
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.)
Köszöntőt mond: Dunavölgyi Illés vendéglátási vezető
Kiállítást rendezte és megnyitja: Kecskés József
Közreműködik: Czirle Fanny (fuvola)
A kiállított műtárgyak megvásárolhatók!
A kiállítás megtekinthető: 2010. június 20-ig
A művész kedvenc ételét megtalálhatják étlapunkon

MÁJUS AZ EPER ÉS A SPÁRGA HÓNAPJA!
Ételkülönlegességeket fogyaszthat eperből és spárgából.
NÁLUNK MÁR MOST INDUL A LECSÓSZEZON!
Válasszon frissen készült lecsó- specialitásaink közül
(nokedlis, tojásos, tökös, cukkinis, kolbászos…)
SZENZÁCIÓS AJÁNLATUNK!
Május minden hétvégéjén 30% kedvezményt adunk a számla
végösszegéből, és megajándékozzuk Önt egy meglepetés utalvánnyal!
Ezeken a napokon 11.30-tól gyermeksarok működik a kávézóban!
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Röplabda – Magabiztos gödöllői lányok

Bronzérmes a TEVA-GRC

beilleszkedett a csapatba. Inkább azt
tartom a legnagyobb dolognak, hogy
Bajáriné Pesti Anikót sikerült a csapatnál tartanom, holott a vezetőség
már nem gördített volna akadályt a távozása elé. Mind játékával, mind emberileg vezére volt a csapatnak.
– Akkor elégedett a harmadik helylyel vagy sem?
– A sérülések és az év közben előjött
problémák miatt ezt a harmadik helyet bravúrnak tartom. A bajnokság
előtt az volt az egyöntetű vélemény,
hogy a BSE kiemelkedik a mezőnyből, míg a Nyíregyháza, Vasas, Gödöllő hármas egyenlő feltételekkel indul neki a sorozatnak. Ide érkezett
még a MÁV-Előre, így azt mondom,
hogy igen, elégedett vagyok.
– Kívülről nézve a bronzcsata mintha már csak formalitás lett volna.
– Kijött a két csapat közötti különbség, amit bizonyítottak is a lányok.

Diákolimpia – Országos mezei futóverseny

Pápai Márton országos bajnok
A mezei futó Diákolimpia országos döntő résztvevőit nem fogadta kegyeibe az áprilisi szeszélyes
időjárás a gödöllői repülőtéren
április 15-én.
A megjelent diáksportolókat, kísérőiket
és az érdeklődőket Szlatényi György, a
Magyar Diáksport Szövetség főtitkára,
Egri Gyula, a Pest Megyei Diáksport
Szövetség elnöke és Kovács Sándor,
az MDSZ Atlétika munkabizottságának
elnöke köszöntötte. A kora délelőtti napsütést követően hatalmas záporesőben
ért véget a legnagyobb létszámmal
megrendezett diákversenyt. Az időjárás
ellenére szép küzdelmeket láthattunk a
csaknem 1500 fő indulótól. A versenyt
jelenlétével megtisztelte Martinek
János olimpiai bajnok öttusázó, az
MDSZ alelnöke, Balogh Gábor több-

Ugyan a Nyíregyháza ellen megmutatták a fehérváriak, hogy jó csapat
válhat belőlük, de azt mondom, jelenleg szettenként 6-8 pont különbség
A bronzérmes TEVA-GRC csapata

Az elmúlt hét csütörtökén játszotta harmadik mérkőzését a
női extraliga bronzcsatájában
a TEVA-Gödöllői RC, valamint a
székesfehérvári MÁV-Előre SC,
amely gödöllői sikert hozott,
ezzel bronzérmes a TEVA-GRC.
A történeti hűség kedvéért: Az első
meccsen simán nyert a TEVA (3:0),
majd a fehérvári második találkozót
3:1-re hozta Deme Gábor együttese,
így hazai pályán ünnepelhette bajnoki
harmadik helyét a csapat. Ehhez csak
nyernie kellett, ami az első két mérkőzést követően borítékolható volt. A
lányok könnyed játékkal, magabiztosan verték meg a MÁV-Előrét, ezzel 3:0-ás összesítéssel a bajnokság
bronzérmesei lettek. A bajnoki aranyat a BSE-FCSM csapata nyerte, a
döntőben 3:0-ás összesítéssel felülmúlva a Vasas csapatát.
Deme Gábor, a csapat edzője értékelte az egész évet és természetesen a
bronzmérkőzést:
– Augusztusban teljesen új csapatot
kellett építenünk a megszorított költségvetés miatt. Ettől függetlenül azt
tűztem ki célul a kupában és a bajnokságban is, hogy a négy között kell
lennünk. Sikerült is, de a kupa miatt
azért van egy kis hiányérzetem.
Több új játékos érkezett a csapathoz. Kit tart a legnagyobb erősítésnek?
– Nem emelnék ki senkit az újak közül. Mindenki tette a dolgát és hamar
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Pápai Márton a dobogó tetején

szörös világbajnok öttusázó, Hodruszky Csaba Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Ifjúsági és Sportiroda
vezetője, aki átadta dr. Szűcs Lajos,
Pest Megye Közgyűlésének elnökének
különdíjait, valamint Jezerniczky Attila, a Pest Megyei Sportszövetségek
ügyvezetője. A Gödöllőről bejutott versenyzők közül többen is szép eredményt
értek el. Országos bajnok lett a IV. korcsoportban a gödöllői Premontrei Gim-

van a két társaság között, ami ki is
jött.
– Hogyan tovább?
– Május 15-ig még edzünk, majd egy
hosszú szabadság következik. A csapat és az én jövőmet tekintve még
nem tudok végleges válasszal szolgálni. Az elnökség megkezdte velem
a tárgyalásokat, így nincs kizárva,
hogy a jövőben is én leszek a csapat
edzője. Mindkét fél partner a folytatásra, sőt, a TEVA újabb két évig a
csapat mellett marad, így biztosított-llnak látszik a jövő is.
Női Extraliga, bronzmérkőzés
2. és 3. találkozó
MÁV-Előre SC – TEVA-Gödöllői
RC 1:3 (20,-11,-15,-18)
TEVA-Gödöllői RC – MÁV-Előre
SC 3:0 (14, 14, 18)
A párharcot a Gödöllő nyerte 3:0-ás
összesítéssel.
názium diákja, Pápai Márton.
A legjobban szereplő gödöllői futók és
csapatok:
Lányok: III. korcsoport: 4. Ferencz
Anna (Premontrei), csapatban: 10. Erkel Ferenc Ált. Isk (Madácsi Réka,
Koczkás Dóra, Madácsi Flóra, Ajkler
Eszter. Szemjanyinov Paula)
IV. kcsp.: 5. Moldován-Horváth Katinka (Erkel), csapatban: 10. Premontrei
(Bobok Eszter, Wirnhardt Júlia, Babarczy Katalin, Juhász Réka, Csepregi
Anna)
Fiúk: III. kcsp: 21. Bencsik Dániel
(Szent Imre), csapatban: 27. Premontrei
(Dékány József, Józsa Tamás, Szakács
Bence, Szakály Benedek, Prehoda Balázs)
IV. kcsp.: 1. Pápai Márton (Premontrei),
csapatban: 11. Premontrei (Pápai Márton, Törő Lajos, Korosa Gergely, Gémesi Huba, Orbán Előd)
V. kcsp.: 11. Pápai Gergely (Premontrei), csapatban: 21. Premontrei (Pápai
Gergely, Sánta Attila, Pittlik Mátyás,
Babicz Benjámin, Tóth Benedek)
-il-

Labdarúgás – Sikeres hétvége

Hatpontos GSK győzelem
Az elmúlt hétvégén, „hazai“ pályán fogadta soros ellenfelét a
Gödöllői Sport Klub felnőtt és
U19-es labdarúgó csapata. A 23.
játéknapon a Budakalász volt az
ellenfél, akiket kínkeserves mérkőzésen sikerült megverni egy,
úgynevezett hatpontos találkozón, míg az ifi alulmaradt.
Az előzetes információkkal ellentétben
nem Gödöllőn, hanem Vácott látta vendégül ellenfelét Szabados György
együttese, míg Sztriskó István U19-es
gárdája Budakalászra utazott. Miért
pont Vác és Budakalász? Nos, az egyetemi pálya üzemeltetői kedden közölték a klub vezetésével, hogy krikett
meccs miatt keressenek más pályát a
hétvégére és ez volt a legközelebbi szabad pálya, míg az ifisták meccsének
pályaválasztói jogát felcserélték. Nem
volt tehát előny a hazai pálya az igen
fontos meccsen, ennek ellenére, a második félidei jobb játékának, valamint a
csereként beálló játékosoknak köszönhetően 1–0-ra győzött városunk csapata, ezzel egy helyet javítva pozícióján,
jelenleg a 12. helyet foglalja el a tabellán. A vesztett pontokat tekintve már
beérte a GSK a 10. helyen tanyázó, 25
pontos Pilist, ugyanis a Gödöllő két
mérkőzéssel kevesebbet játszott, valamint a Kerepes visszalépése miatt három pontot kapni fog még a csapat. Az
U19-es csapatunk 5–2-re kapott ki és
lecsúszott a 13. helyre. Április 28-án a
Pest megyei kupasorozat negyeddöntőjében lép pályára a Gödöllő az NB IIIas Érd ellen hazai környezetben. A jövő
évi Magyar Kupa 164-es főtáblájára
jutó gödöllői labdarúgók 17:30-as kezdéssel mérkőznek meg az érdiekkel az
egyetemi pályán. Az 1. fordulóból el-

Három arany a kismaratonin
Április 18-án rendezték Encsen, immáron 32. alkalommal a Kismaraton országos bajnokságot, valamint a félmaratoni ob-t. A GEAC versenyzői közül, a
fiúknál a 13 éveseknél Bencsik Dániel
az 1. helyen végzett, Jenes Zoltán a 8.,
Kozár Zalán 10., Szénási Csanád a

14., míg Ács Soma a 19. helyen ért célba. Csapatban is a GEAC örülhetett az
aranyéremnek.
A 15 éves fiúknál Pápai Márton ért
célba elsőként. Itt Törő Lajos a 16.,
Korosa Gergely a 22., míg Kozár
Zénó a 24. helyen zárta a versenyt.

Csapatban a GEAC a 4. helyen végzett.
Ifjúsági kategóriában Halcsik Tamás a
11., Győri Barnabás a 31. helyen ért
célba.
A junioroknál a 17. helyezett lett
Háló Benjámin, míg a férfiak félmaratoni mezőnyében 58-ként ért célba. A 15
éves lányoknál Moldován-Horváth
Katinka a 6. , Kiss Tünde a 18., Pesti
Zsófia a 21., míg Gyenes Adrienn a 22.
lett. Csapatban a GEAC a 4. helyet szerezte meg.
-tt-

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó és asztalitenisz szak-osztálya
az idén is számít az Önök segítségére.
Támogassa Ön is adója egy százalékával a sportolni szerető gödöllői
gyerekeket! Köszönjük!

Műfüves pálya bérlés
Céges spornapok, rendezvények, vagy
baráti társaságok részére műfüves
pálya bérlésére van lehetőség a Táncsics Mihály u. sporttelepen. További
info.: 06/70-60-44-388-as számon!

Megyei I/B – GEAC vereség idegenben
A GEAC az elmúlt játéknapon Pilisszentivánban vendégeskedett és kapott
ki, ezzel visszacsúszott a tabella 13. helyére a bajnoki tabellán. A következő
fordulóban, május 2-án az Isaszeg
együttese lesz az „egyetemisták” ellenfele hazai környezetben.
Pest megyei I/B osztály, 23. forduló
Pilisszentiván – GEAC 3–1 (2–1)
Megyei III. osztály – Élen maradt
a GSK II.
Az elmúlt hétvégén játszotta a GSK
II. a Szada elleni visszavágóját, amely
gól nélküli döntetlennel ért véget, ezzel
az élen maradt és két pontos előnnyel
várja a következő kört a csapat. A Gödöllő kettő a következő fordulókban
ismét a Szadával mérkőzik majd, de
ezúttal az első találkozón Legéndi
György csapata fogadja ellenfelét.
Pest megyei III. osztály gödöllői csoport, 18. forduló
Gödöllői SK II. – Szada 0–0
-tt-

Utánpótlás eredmények:
www.gbulls.hu

Kézilabda – Utánpótlás sikerek

Magabiztos férfi sikerek
Az NB II-ben szereplő gödöllői kézis
csapatok közül a férfiak nyerni tudtak,
míg a hölgyek alulmaradtak az elmúlt
hétvégén. A fiataloknál tisztább volt a
helyzet. Mind a lányok, mind a fiúk magabiztos győzelmet arattak. Eredmények, tabellák: www.worldhandball.com
NB II. nők, déli csoport 19. forduló
Gödöllői KC – Bugyi SE II. 24:33
(10:17) Ifi: GKC - Bugyi II. 34:25
NB II. férfi, keleti csoport 18. forduló
Gödöllői KC – Dabas 36:29 (15:13)
Ifi:GKC - Dabas 43:24
Utánpótlás kézi – Továbbjutás
két korosztályban

Atlétika – Kis és félmaratoni ob

maradt mérkőzését május 5-én pótolja
a GSK a Diósd ellen hazai pályán. A találkozó 17 órakor kezdődik majd az
egyetemi pályán.
Pest megyei I. osztály, 23. forduló
Gödöllői SK – Budakalász 1–0 (0–0)
Gól: Tóth László
Pest megyei I. osztály U19, 23. forduló
Gödöllői SK – Budakalász 2–5 (1–3)
Gól: Koczeth Zsolt, Máthé Botond

Véget értek az országos
gyermekbajnokság
régiós
döntői, ahol a Főnix ISE fiú
csapatai két korosztályban is
kiválóan szerepeltek. Az U9es korosztály másodikként
jutott tovább az országos elődöntőbe. A csapat tagjai: Urbán Soma, Hegyi Tamás,
Borhy Levente, Palánkai
Márton, Mánya Kristóf,

Ratkai Csaba, Székelyhidi Tamás,
Szeredi Regő, Bócz Bendegúz, Kassai Levente, Fábián Tamás. Az U8as korosztály első helyen végzett, így
természetes, hogy ők is folytatják tovább a küzdelmeket az országos elődöntőben. A csapat tagjai: Fábián Tamás,
Kassai Levente, Palasics Kristóf, Poroszkai Bogdán, Botyik Máté, Frei
Mihály, Rátonyi Félix, Pacs Gergő. A
csapatok felkészítő edzői: Simics Judit
és Hochrajter Rita.
Ezúton örömmel értesítünk mindenkit, hogy megszületett Bárdos Mónika edző kislánya, Sára. Helyette Hegyiné Kugler Beatrix segít a gyerekek
-lifelkészítésében.
A kicsik öröme érthető

Lövészet – Légpisztolyos siker

Soós Katalin: Aranyérem csapatban
Soós Katalin április elején a légpisztoly 20 lövéses nemzeti felnőtt versenyszámban csapattársaival (Fabók Júlia és Hollandi Katalin) aranyérmet szerzett a Mátyásföldi Technocoop Lőegylet
színeiben.

Légpisztoly specialista
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

IRODA YITVA TARTÁSA:
* ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi házakat,
telkeket keresünk készpénzes ügyfeleink
részére Gödöllőn és Szadán! 20-944-7025

KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
*MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2.
emeleti, 53 m2-es gázkonvektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba, fürdőszoba,
konyha, spejz, pince) felújítandó lakás
sürgősen eladó. Egyedi vízmérő órás, Ny-i
fekvésű. Iár: 9,2 MFt. Tel.: 30/581-3968,
70/2238-509.
*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok
kellemes, csendes részén de a központ
közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban
2 szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla
építésű melléképület található, melyben
garázs, nyári konyha található. A kertben
termő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális
intézmények. Gödöllői ingatlan csere
ráfizetéssel érdekel. IÁr: 5,4 MFt Tel:
70/312-5965, 20/928-3938
*Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes tégla,
konvektoros lakás eladó 11,4 M-ért. Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-944-7025
*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3
szobás erkélyes téglalakás eladó Iár 14 MFt
20-772-2428
*János utcában 2 szoba erkélyes 55 m2 II
emeleti jó állapotú cirkó fűtéses lakás eladó
Iár 12,7Mft 20-772-2428
*Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit szigeteléses új építésű ikerház
kocsi beállóval eladó Iár kulcsrakészen 23,5
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő központjához közeli részén új
építésű I.emeleti 42 nm-es lakás eladó. Iár
13,9 M Ft. 20-7722429

*JÓ VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on
35m2-es 1 szobás lakás, alacsony rezsivel, szabályozható fűtéssel eladó Iár 7,5
MFt 20-772-2429

*Kartalon csendes helyen 84 nm-es 3
szobás felújított jó beosztású családi ház
1079 nm-es telken eladó. Iár 8,9 MFt 208042102

*BANKI TARTOZÁS MIATT Sürgősen eladó
Őrbottyánban két külön lakrésszel rendelkező 2002 építésű újszerű családi ház
nagy telekkel. Iár 15,9 Mft 20-772-2428

*Eladó 90 nm-es családi ház 858 m2 telken
Veresegyházon. Teljesen Felújított tető! Iár
19,2MFt 20-539-1988

*Kiváló ajánlat! Gödöllőn, kertvárosi részen
új építésű 3 szoba nappalis amerikai konyhás garázsos 1 szintes ház eladó.
Kulcsrakész ár 29,9 MFt 20-7722429
*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes
lakás, beépített konyhabútorral eladó. Iár 9,5
M FT 20-8042102
*Jó vétel! Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás,
szépen felújított 60 m2 lakás eladó. Új
műanyag nyílászárók, beépített szekrények,
újszerű burkolatok. Iár 9,5 MFt 20-772-2429
*Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes, duplagarázsos, duplakomfortos ház 1200 m2 gyönyörűen parkosított
telekkel eladó. Iár 39,9 MFt 20-772-2429
*Gödöllőn, Alvégben felújított családi ház
eladó! Iár 25,9MFt! 20-539-1988
*Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba
+nappalis, 2 fürdőszobás 1993-ban épült,
garázsos, alápincézett családi ház 1350 m2
szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20-772-2429
*Extra vétel! Gödöllőn panorámás részen 3
szoba+
nappalis,
duplakomfortos,
szuterénes, garázsos, gázkazán + vegyes
tüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes
ház 1600 nm-es telken eladó. Iár 18,9 MFt
20-772-2429
*Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3 szoba +
nappalis, 120 nm-es igényes kivitelezésű, 1
szintes ház 730 m2 telekkel eladó. Iár 21,9
MFt Burkolatok, festés nincs benne az árban!
20-7722429
*Eladó
Gödöllőn
100
nm-es
3szoba+nappalis jó állapotú, gázkazán +vegyestüzelésű családi ház, 884 m2.-es
telekkel, új iskola és óvoda a környéken! Iár
20,5Mft 20-804-2102
*Fenyvesben építési telek eladó! Víz, villany a
telken! Iár: 8.5Mft 20-539-1988

*Sürgősen eladó Ház Gödöllőn! 100m2-es
3plusz félszobás, 500m2-es telken! Jó
állapot szép kert! Iár 19,8Mft 20-539-1988
*Veresegyházon új építésű lakások eladók!
Júniusi átadással, teraszokkal, zárt udvaron
autóbeállási lehetőséggel! 12,9Mft-tól 20539-1988
*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési engedéllyel
eladó. Iár 4,9 MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő központjában 2 szobás cirkos
tégla lakás SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 11,5
MFt 20-539-1988
*Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2
szoba nappali konyha étkezős, 98 m2
családi ház eladó! Új tető új nyílászárók,
cirkós Iár 18,5 Mft. 20-772-2429
*Új építésű 1+2 félszobás lakások
kertrésszel, kocsi beállóval eladók
15,7MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár 13,9 MFT 20804-2102
*János utcában sürgősen eladó 60 m2
2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-8042102
*Örökpanorámás 3 szoba nappalis
szuterén hobbiszoba 3 fürdőszobás
medencés nagy teraszos ház Gödöllőn
eladó Iár 30 MFt 20-8042102
*Eladó 2 szobás családi ház 560 m2 ősfás
telken, új ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102
*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a Kazinczy
Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2
szobás, (földszint, I-II.-III emeleti) egyedi
fűtéses téglalakást 13 MFt- ig! 20-8042102

* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken
100 nm alapterületű, 3 és fél szobás jó
állapotban lévő, téglaépítésű családi ház,
1000 nm-es, gyümölcsfákkal beültetett
telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn az Állomás utcában 5 lakásos
társasházban, 34 nm-es, 1 szobás öröklakás. Iá: 5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 80 m2-es 2,5
szobás, 780 m2 telkes családi házamat
1,5-2 szobás lakásra, I. emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm lakóterű,
nappali + 2 szobás befejezetlen állapotú
(tető alatt, nyílászárókkal), 2 szintes ikerházfél, 300 nm-es telekrésszel eladó. Iá: 16,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn, Királytelepen 100 m2-es, 3
szobás családi ház garázzsal 533 m2-es
telken ÁRON ALUL eladó. Iá.: 20,5 mFt
Érd.: FŐNIX Iroda +36 20 9194 870
* Gödöllőn az ipari parkban 1060 m2-es
telek ALKALMI ÁRON ELADÓ. Iá.: 7 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda +3620-9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű,
3
szobás
teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő
családi ház 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben, 2002-ben épült, 2
generáció részére is alkalmas, nappali + 3
szobás, 180 nm lakóterű, újszerű állapotban
lévő ikerház-fél, 460 nm saját telekrésszel Iá:
26,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn, Blahán 1500 m2-es saroktelken
lévő, kétszintes, téglaépítésű családi ház
pincével, garázzsal. Iá.: 32 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan
állapotú kétszintes, 73+30 m2-es társasházi
öröklakás.2 szoba+nappali, konyha, kamra,
fürdőszoba, WC. Egyedi cirkó fűtés. Iá: 24
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870
*Gödöllőn, Fenyvesben 110 m2-es igényes
kialakítású, tetőteres családi ház garázzsal,
konditeremmel, díszkerttel, Iá.: 28 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
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*Gödöllőn a Kertvárosban nappali + 4
szobás, kifogástalan állapotú, igényes
kialakítású 2 szintes ikerház-fél udvarrésszel,
díszkerttel, garázzsal. Iá.: 31 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.; 3. emeleti, 1+fél; ill. kettő 2
szobás gázkonvektor fűtésű lakások 1011mFt között eladók. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, Blahán 1900 m2-es telken 3
szobás, panorámás családi ház Iá: 30 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn a Blahai részen ALKALMI ÁRON
eladó, 2537 nm területű, 21 m-es utcafronti
szélességű zártkert. 3 %-os beépítési
lehetőség. Iá: 6 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali + 3 szobás, 93
nm alapterületű földszintes családi ház 1500
nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Bagon 669 nm-es telken, 120 nm
alapterületű 3 szobás, részben felújított
családi ház pincével, garázzsal, terasszal.
(Riasztó, elektromos kapu, új elektromos és
vízvezetékek). Iá: 20,1 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Igényeseknek,
családosoknak
Városközpontban Szőlő u. sorházi jellegű,
egy szintes, 92 m2-es, 3 szobás, 2 garázsos
(opció), parkettás, egyedi gázfűtéses, teraszos, belső udvari elhelyezkedésű, D-i fekvésű
kertes lakás eladó. Ár: 25,5MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő
részlettel: 61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es,
kétszobás, egyedi-mérőórás, konvektoros
fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt Major
Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Lakásbeszámítással is megvehető kétszobás Új építésű lakás, Városmajor u.-ban
41m2 kétszobás első emeleten, parkettás,
egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű
lakás kulcsrakészen Ár: 15.3MFt Major
Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban
a Haraszti részen kedvező áron és egyedi
finanszírozással eladók. Tervek megtekinthetők a Kossuth L. u. 34-ben.
ÉRTÉKESÍTÉS: Major Zoltán 70/77-33222 www.perfektotthon.hu
*Lakásbeszámítással is, HÁROMSZOBÁS
lakás a Kör u.-ban azonnal beköltözhető,
emeleti, egyedi gázfűtéses, parkettás,
gardróbos, zuhanyzós, panorámás, erkélyes,
69 m2 lakás. Irányár: 13,95MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban,
Szent Imre u.-ban új építésű egyedi tervezésű saját telekkel rendelkező 100-120
m2 nappali +három szoba, garázs,
mosókonyha, minőségi kivitelezés, kulcsrakész állapotban leköthetők. Átadás
2010 utolsó negyedév. Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 32 MFT Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn, KERTVÁROSI hangulattal,
ERZSÉBET parkhoz közel, 55nm es, 2
szobás, déli fekvésű, III. emeleti lakás,
kedvező rezsiköltséggel eladó! Iá: 11.6M
Ft Tel: 30/491-5020
*Eladó 770 nm-es, panorámás, beépíthető, gondozott TELEK MOGYORÓDON a
Kukukk hegyen. Víz, villany van. Iár: 3,8 M
Ft. Tel: 06-30-6639-837

*KERESEK Gödöllőn, Blahán, Harasztban
eladó családi házat ügyfeleim részére 40 millióig. Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
*ERZSÉBET PARK közelében téglaépítésű,
60 nm-es, 2+félszobás, erkélyes, tágas, világos, parkra néző, konvektoros, 3.em. lakás
eladó 5 nm-es tárolóval. Kiváló közlekedés,
óvoda, iskola a közelben. Iár: 11,9M Ft.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó
2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve
eladó. Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Tel: 30-946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások eladók. Tel:
+36-30-946-7702
*Gödöllő Kertvárosban, központhoz közel teljesen felújított 96 nm-es, 2 szoba +nappali,
családi házas, 4 lakásos ház emeleti lakása,
200 nm-es kertrésszel, garázsépítési
lehetőséggel sürgősen 18,5 millió forintért
eladó. Tel: 06-20-965-0066
*Körösfői utcában Erzsébet parkhoz közel
eladó 2 utcára nyíló kertes családi ház (3,5
szoba + garázs + pince). Irár megegyezés
szerint. Tel: +36-28-430-348
*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es,
loggiás 1. emeleti, tehermenetes lakás
eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz,
HÉV 5 percre. Tel: 30-564-3615, 28-415-324
*Kazinczy körúton 50 nm-es, 2 szobás 3.
emeleti, jó állapotú lakás eladó. Ár: 11M
Ft. Tel: 06-28-411-227
*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás, második emeleti
lakás eladó. Iár: 10,5 M Ft. Érd: 30-9503-957
*Gödöllőn, Zombor utcai felújított első
emeleti, konvektoros, 1 szobás lakás eladó.
Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 30-350-4346
*Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2 és
félszobás, klímás lakás eladó. 15 M Ft.
Érd: 06-20-571-3654
*Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 nmes telken 3 szintes 450 nm-es családi ház.
80 nm-es amerikai konyhás nappali, 50 nmes kertkapcsolatos terasz, kétautós teremgarázs, stb. Érd: 06-30-9425-103
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es
tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: +36-20-3135-816, 30-562-3475
*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es
telken eladó egy 1992-ben épült 70 nm
alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362
*Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 64 nmes, 2 és félszobás, egyedi fűtéses, felújított
földszinti lakás, tulajdonostól. Irányár: 14,5 M
Ft. Tel: 06-20-3965-811
*Eladó Gödöllő központjában 2,5 szobás 65
nm-es, erkélyes 2.emeleti távfűtéses, parkettás lakás. Óvoda, iskola, park, HÉV, busz 5
percre. Érd: 30-410-8343, 28-423-143
*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es
terasszal 300 nöl telken sürgősen eladó.
Csere is érdekel. Tel: 06-20-461-0405
*Kazinczy körúti 60 nm-es 1. emeleti
napfényes lakás eladó. Irányár: 13,4 MFt.
Érd: 06-20-472-1121
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*Szent János utcában 2 szobás konvektoros
1. emeleti lakás szép, tiszta állapotban eladó,
vagy kis kertes ház cseréje is érdekel
Kerepesen, Kistarcsán. Tel: 06-30-385-0329
*Domonyvölgyben eladó, felújításra váró 2
szobás parasztház 800 nm-es telken. 5,5M
Ft. Tel: 06-28-421-551 este
*Egyetem közelében 150 nm-es családi ház
960 nm-es telken garázzsal, melléképülettel
eladó, gödöllői lakás érdekel. Ár megegyezés
szerint. Tel: 28-405-100, 06-20-431-7806
*Gödöllőn kertvárosban központtól 10 percre családi ház eladó. 3 szobás, nagy konyhás és fürdőszobás, gázcirkóval és vegyes
tüzelésű kazánnal, 720nm-s megművelt kerttel. Tel: +36-30-268-5949
*Gödöllőn a Szőlő utcában 61 nm-es egyedi
fűtésű, 2. emeleti lakás eladó. A konyha,
fürdő felújított. Iár: 14 M Ft. Tel: 30-896-1291
*Gödöllőn, Palotakerten földszinti egyszobás, szabályozott fűtésű, redőnyös jó
állapotú lakás eladó. Tel: +36-28-421-619
*Meseszép lakás PESTERZSÉBET központjában! Eladó egy 68nm+2 erkélyes újszerű,
extrákkal felszerelt 2.em. lakás igényes
kivitelezéssel. Nappali +2szoba, tágas terek,
továbbá a lakáshoz tartozik 2db teremgarázs. Iár: 21,9MFt. Kérésére fotókat
küldök! Érd: 06-30-9844-131
*Gödöllőn a KOMÁROMI utcában 702 nm-es
telken 96 nm lakótérrel, teljes szuterénnel
családi ház eladó. Tel: 06-30-474-5862
*Gödöllő belvárosában, Ambrus közben tulajdonostól eladó egy 3.emeleti, 2 szobás,
beépített nagy konyhás, távfűtéses (korszerűsítés folyamatban), kifogástalan állapotú
lakás. Iár:14,6M Ft. Érd: 06-30-4260-640
*Eladó, ill. 2 db gödöllői egyedi fűtésű
lakásra cserélhető egy kétlakásos, külön
bejáratú Aszód kertvárosi családi ház 300
nöl telken, értékegyeztetéssel. Tel: 20537-4175, 20-634-1306
*Gödöllőtől 30 km-re PALOTÁSON családi
ház eladó. Nagy kert, víz, gáz, 400 m-re
horgásztó! 8 M Ft. Tel: 06-30-645-3448
*Eladó Gödöllőn központban 2,5 szobás,
tágas, nagy konyhás, két erkélyes lakás alacsony rezsivel! 15 M Ft. Tel: 06-20-22-38-837
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában első emeleti,
laminált padlós 2 szobás, 55 nm-es lakás
eladó. Iár: 10,5MFt. Tel: 06-70-209-3669
*Hosszú parasztház eladó KARTALON 554
nm telken. 5 helyiség + melléképületek, gyümölcsfák a központban. Tel: 20-426-4866
*CSALÁDI HÁZ OLCSÓN ELADÓ. Érd: 06-28416-236, 06-20-462-5503
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*Gödöllőtől 18 km-re nem terhelt, újszerű,
6 éves, amerikai típusú 70 nm-es, gázcirkó
fűtéses, önálló, körbekerített téglaépítésű
nappali + 2 szobás családi ház aszfaltozott utcában, nagy telekkel eladó vagy
téglalakásra cserélhető. Minden megoldás
érdekel. Tel: 06-20-472-1615
*János utcában, 60 nm-es, téglaépítésű, konvektoros, felújított, erkélyes lakás tulajdonostól eladó. Iár: 12,2 M Ft. Érd: 70-388-3706
*Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út
28.sz.alatti 830nm telken új építésű, 179nm
földszintes, legkorszerűbb technológiával
épült, extra energiatakarékos. Burkolat igény
szerint. +36-30-9355-737

*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás
lakás egyik külön bejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE
KIADÓ. Azonnal költözhető, csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució
szükséges Ár: 30.000 Ft + a rezsi fele. Érd:
+36 70/318-2127
*Gödöllő palotakerti 2 szobás, gyönyörű
panorámás, egyedi fűtéses lakás hosszabb
távra dolgozó fiatal párnak v. egyedülállónak
kiadó. Tel: 06-30-9664-702
*Gödöllő Kazinczy krt. 11. sz. Férfi társbérlőt
keresek. (Külön bejáratú a szoba.) Tel: 0630-9446-816
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ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
LAKÁSOK:
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépítésű,
egyedi fűtésű társasházi lakás, telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 18,5 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.

*Eladó Palotakerten 4. emeleti (lift nincs)
parkra néző, 1+2 félszobás, felújított, erkélyes lakás. Iár: 11,5 M Ft. Érd: +36-30-2013719 Irodák ne hívjanak!

*Gödöllőn Fenyvesben hosszútávra kiadó kétszintes családi ház kerttel. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 nappali félig bútorozva vagy bútorozatlan. 149.000.-/hó+rezsi. 30-962-3768

*ELCSERÉLNÉM gödöllői 2 szobás lakásra,
vagy ELADNÁM Bagon, rendezett telken lévő
4 szobás, 100 nm-es összkomfortos családi
házamat. (Melléképület +40nm-es pince.)
Érd: 06-20-490-4949

*Az Egyetem, a HÉV végállomás és a vasútállomás közelében 120 nm-es, kertes családi
ház hosszútávra kiadó. Érd: 20-9-108-472

*A belvárosban 105 nm-es, nappali+3
szobás, amerikai konyhás (2. emelet
+tetőtér),az udvaron ponyvagarázzsal,
2 nagy terasszal eladó. Irányár: 24 mFt.

*Új építésű 80 nm-es családi ház Gödöllőn
kiadó. (Boncsok-dűlőn.) 80E Ft/hó +rezsi.
Tel: 06-20-217-6017, 06-28-610-982

*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.

*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti
konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk.
Érd: 10h után 06-20-224-6598

*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 2. emeleti, felújított, nagy erkélyes lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.

*ELADÓ DÁNYBAN 3 szobás, nappalis, szép
állapotú családi ház, parkosított udvarral,
magánszemélytől. Tel: 06-70-941-4458
*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 56 nm-es, 3.em. erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 10,9mFt. Tel: 30-907-9322
*TISZAFÖLDVÁRON 2 szintes ház garázzsal
műhelynek, raktárnak, üzletnek alkalmas
helyiséggel, nagy kerttel főút mellett eladó.
Termálfürdő közelsége miatt nyaralónak is
alkalmas. Tisza közel. Iár: 7MFt. 06-30-2558839, 06-30-373-6227
*Eladó Gödöllő Palotakerten földszinti 56
nm-es 2 szobás, szabályozható fűtésű lakás.
Azonnal költözhető. Iár: 9,9 M Ft. Érd: +3670-365-1959
*Gödöllőn, Erzsébet körúton magas földszinti 1szobás, 34nm-es klimatizált, távfűtéses
panellakás lecserélt nyílászárókkal, beépített
konyha- és előszobabútorral eladó.
Iár:9,3MFt. Tel: +36-20-220-2499
*ELADNÁM vagy NAGYOBBRA CSERÉLNÉM
János utcai 1,5 szobás , konyha-nappalis 49
nm-es, 4. em. lakásomat. Iár: 11,4MFt.
Ingatlanosok kíméljenek! Érd: 30-966-1375
ALBÉRLET KIADÓ

*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es
terasszal 300 nöl telken hosszútávra kiadó.
Tel: 06-20-461-0405

*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43 nmes, felújított, 2. em., lakás eladó.Iá.:10,5.

*Gödöllőn, Szent János utcában II.em. 64
nm-es 2 szobás erkélyes, hőtárolós, konvektoros, teljesen felújított lakás kiadó. Frissen
festetve, mázoltatva, parkettáztatva. Tel: +3630-448-4538

*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, gázcirkó fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.

*Veresegyházon 120 nm-es kertes ház
hosszútávra kiadó bútorozottan vagy anélkül.
Havi 70.000,- Ft +rezsi. Tel: 06-20-545-7587

*A Kertvárosban, nappali +7 szobás,
2 szintes, kétgenerációs, felújított,
családi ház, 3 férőhelyes garázzsal
850 nm-es, parkosított telken
sürgősen eladó. Iá: 36mFt.

*Gödöllő központjában 44 m2-es, másfél
szobás, félig bútorozott, távfűtéses lakás
hosszútávra igényesnek kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Telefon: +36/20/335-0027
*Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes,
konvektoros, társasházi lakás kiadó. Kaució
szükséges + rezsi. Tel: 06-30-308-6025, 0630-390-1727
*1,5 szobás lakás Gödöllő központjában
hosszú távra kiadó. Tel: 06-70-509-9172

*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.

*Bútorozott, 3,5 szobás családi ház kedvező
áron kiadó május 1-től. Kaució 2 hónap. Érd:
06-30-906-6304

*Gödöllő központjában 2 szobás, loggia-s,
felújított társasházi öröklakás KIADÓ Ár:
55.000 Ft+ rezsi. Érd: 28/411-086;
+3620/9194-870

*Gödöllő központjában (Szt. István tér 5.
3/9.) 2 szobás lakás kiadó. Egyedi fűtéssel
és vízórával felszerelve. 50.000 Ft +rezsi.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 30-268-4168

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:

*A Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iár: 195 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
*A Kertvárosban igényes, nappali+3
szobás, 180 nm-es, családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szaunával,
jakuzzival eladó. Egy szobás önálló
lakrész is tartozik a házhoz. Iár: 64,9 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es,3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú családi ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra cserélhető. Irányár: 28 mFt.
*Az Antal- hegy lábánál, 600 nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es, nappali +
3 szobás, jó állapotú családi ház eladó.
Beépített konyhabútor, dupla garázs,
mosókonyha, szauna. Iár: 27,8 mFt.
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1000 nm-es, gondozott telken 360 nm lakóterületű
háromszintes, garázsos családi ház
eladó üzlethelyiséggel. Irányár: 36 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújítandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás,
egyedi
fűtésű
lakás
beszámítható. Irányár: 23 mFt.
*A Marika- telepen, 2002-ben teljesen
felújított, kétszintes, 5 szobás családi
ház, 1170 nm-es telken, csendes
környezetben,
erdők
közelében.
Irányár: 30 mFt.
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*Pataktéri garázssoron, lakóházak felőli
oldalon billenőajtós betongarázs reális áron
eladó. Tel: +36-70-247-1270

*Másfél szobás, konvektoros, egyedi vízórás,
tiszta lakás kiadó. Egy havi kaució szükséges. Tel: 06-30-270-7119

*Külön bejárattal és kertrésszel, kocsi beállóval rendelkező, újszerű családi ház albérletbe
kiadó. Bútorozott, beépített új konyha.
Kábeltévé van, Internet igény szerint. 2szoba,
konyha,
fürdő,
WC.
38.000
Ft
/szoba+kaució. TESCO-tól 5 percre, ingyenes buszjárat a központba. 70-542-55-09

*Gödöllő központjában (OTP épület), 7.em.
44 nm-es, 2szobás, csendes, belső udvarra
néző lakás teljesen felújítva, bútorozva,
gépesítve, klimatizálva hosszútávra kiadó.
50.000 HUF/hó+rezsi. +36-70-375-7500

*Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, bútorozott 3. emeleti, erkélyes lakás reális áron,
új ablakokkal. Kaució szükséges. Tel: 0630-609-8707
*Belvárosban közel a közel a központhoz
110 nm-es családi ház bútorozottan
kiadó. Kaució szükséges +rezsi. 06-28418-360, +36-70-226-9942
*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy
60 nm-es földszinti lakás. Kaució szükséges! Érd: 06-20-807-1377
*Gödöllőn a Szt. János utca elején kp-hoz
közel ligetes részen I.emeleti gázkonvektoros, beépített, új nyílászáróval felszerelt,
2szobás, parkettás, bútorozott, felújított
lakás hosszútávra kiadó. (60nm) 55E Ft +
rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30502-4148, 06-28-418-005
*Különbejáratú, bútorozott 1 szobás, konyhás, tusolós, WC-s lakás kiadó. 60.000 Ft
+villany. Gödöllőn (Besnyő). Tel: 28-419-456
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL
SZOBÁS LAKÁS KIADÓ. Májusi költözéssel.
Tel: +36-70-640-0656
*Kétszobás, gázkonvektoros, bútorozatlan,
2. emeleti lakás a Szent János utcában 55
000.- Ft/hó + rezsi kiadó. Érd: 20/3404861
(14 óra után)
*Gödöllő központjában 36 nm, 2.em. erkélyes, vízórás, konvektoros, téglaépítésű
berendezett
lakás
csendes,
zöld
környezetben igényesnek hosszútávra kiadó.
50.000 +rezsi +2 havi kaució. 20-922-6616
*János utcában kiadó 2 szobás felújított
lakás. Érd: 06-20-9805-765

*Gödöllő Bethlen G. utcában két szobás
egyedi fűtéses, kertes, bútorozatlan lakás
kiadó. Tel: 06-20-3419-633
*Azonnal beköltözhető albérlet kiadó
Gödöllőn a Paál L. közben. 2 szobás, 60 nmes felújított, bútorozott, gázkonvektoros
lakás. (KTV, Internet.) Tel: 06-20-526-7289
*Gödöllőn János utcában 2szobás, bútorozott, felújított, egyedi fűtésű 1. em. lakás
hosszútávra kiadó. Bérleti díj: 50.000,-/hó
+rezsi +1havi kaució. 06-20-422-2998
*Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi gázfűtéses, félig bútorozott lakás kiadó.
50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-212-6390
*Présház utcában, családi házban,
csendes, verőfényes lakrész kiadó
garázshasználattal, lehetőleg egyedülállónak. Csak a konyhahasználat közös!
40.000 Ft +rezsi. +36-20-240-4635
*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-es (nem
panel) lakás 70e. + rezsiért irodának is
kiadó. Tel: +36-30-9617-621
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új
építésű, 52 nm-es riasztós, légkondícionált
üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön
tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
*Gödöllőn a CBA-val szemben igényesen
felújított üzlethelyiség eladó. Ingyenes
parkoló. Tel: 06-20-9572-371

*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100
m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.
u. sarkán, liftes házban, klímával. Nettó ár:
1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*KIADÓ Gödöllő belvárosában, forgalmas
helyen lévő, színvonalasan kialakított
üzlethelyiség. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620-9194-870
*Gödöllő centrumában utcai 60 nm-es,
felújításra szoruló üzlethelyiség, saját zárt
udvari parkolóval, hosszútávra, kedvező bérleti díjjal kiadó. Végezhető tevékenység korlátozás nincs. Tel: 06-30-9405-351
*PIZZÉRIA teljes berendezése eladó! 1,8
M Ft 30-645-3448
*Gödöllőn, Szt. János u. 5.sz. alatt forgalmas,
földszinti 25 nm-es, és az emeleten 58 nm-es
helyiségek kedvező áron kiadók! Tel: 06-28410-019 (Szolgáltatóházban) 9-15-ig
*Gödöllő Átrium Üzletház bejáratában
kiadó 30 nm-es üzlethelyiség két bejárattal, két vizesblokkal (mosdó+WC), raktárral 2010 május 1-től. Érd: 06-20-288-4775
*Gödöllő központjában kisméretű üzlethelyiség kiadó. Érd: +36/20/934-8548
ÁLLÁS
*Opel Gaál Márkakereskedés Alkatrész
raktár vezetőt keres. Kizárólag márkaszervizben szerzett gyakorlattal. Opel
alkatrész ismerettel. Gödöllő, és közvetlen
vonzáskörzetéből. Fényképes önéletrajzzal: opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. Út 67.
*Opel Gaál Márkakereskedés Iroda vezető
hölgyet keres. Német, angol középfokú
nyelvtudással. Kizárólag többéves irodavezetői gyakorlattal. Gödöllő, és közvetlen
vonzáskörzetéből. Fényképes önéletrajzzal: opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. Út 67.
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és
szakasszisztens
munkatársat
keres,
mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti
fodrász szalonunkba keresünk férfi-női
fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 es telefonszámon lehet.
*A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. felvételt hirdet KÖNYVELŐI
ÁLLÁS betöltésére. Feladatok: - készlet,- és
tárgyi eszköz naprakész könyvelése, - részvétel a számviteli zárásokban (havi, éves), kapcsolódó főkönyvi egyeztetések végrehajtása, - beruházás analitikus nyilvántartása,
naprakész vezetése, - kapcsolódó statisztikai kimutatások elkészítése, Feltételek:
- közgazdasági szakközépiskolai érettségi,
vagy képesített könyvelői végzettség, - felhasználói
szintű
számítástechnikai
ismeretek, (Word, Excel, könyvelői program
ismerete), - hasonló területen szerzett gyakorlat. Mérlegképes könyvelői képesítés előny,
de nem feltétel. Fényképes, kézzel írott szakmai önéletrajzot 2101. Gödöllő, Pf. 406.
címre kérjük eljuttatni.

*Villanyszerelőt felveszünk "B" kat.
jogosítvánnyal, gödöllői munkahelyre.
Érd.: 30/588-5889.
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. Többek
között autója belső takarítását is
megoldom az otthonában (a mindenes).
Érd: +36-20-486-2747
*Gyerekfelügyeletet vállalok, akár egész
napra is. Tel: 06-30-571-0360
*Kisteherautóval, 30 év építőipari rutinnal
(festés, dryvit, gipszkarton, burkolás,
árnyékolás, nyílászáró szerelés, kisebb
kőműves munka) alkalmi vagy állandó
munkát keresek. 06-20-42-00-348
*Sörözőbe pultos hölgyet keresünk
Pomáz,
Szentendre,
Csobánka
környékéről. Boltvezetői, ill. üzletvezetői
végzettség előny. Fényképes, szakmai
önéletrajzot kérünk. E-mail: femasystemkft@freemail.hu Tel: 06-70-33-38-536
*IDŐSGONDOZÁST, betegápolást vállalok. Mentős szakápolóként, kórházi
ápolói gyakorlattal, idősgondozást,
betegápolást vállalok. Szükség esetén a
gondozott számára bevásárolok, főzök és
takarítok, vagy az elhanyagolt kerteket
rendbe hozom. Több éves gyakorlattal és
referenciával, stabil háttér segítséget
nyújtok a családoknak, idős embereknek.
Érd: 06-30-509-9941
*Galvanizálót felveszünk 700 Ft-s bruttó
bérezéssel. Jelentkezés személyesen a
végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatásával. HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 63/A Tel: 30-659-7869
*Ön a banki szférában dolgozott? Esetleg
hiteltanácsadó vagy ingatlanközvetítő? Az
értékesítésben szerzett tapasztalatait
nálunk hasznosíthatja. Piacvezető cégünk
pénzügyi tanácsadókat keres. Érd: 06-2040-29-656
*ADÓSZAKÉRTŐ, mérlegképes könyvelő,
közigazgatási szakvizsgával napi 4-6 órás
munkát vállal. Tel: 06-30-359-1673
*Gyakorlattal rendelkező kőműves szakmunkást azonnali kezdéssel felveszek.
Tel: 06-30-9915-554
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*KERTGONDOZÁS:
sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.

*Hatvani üzemanyag töltőállomásra NEM
DOHÁNYZÓ munkatársak, valamint
takarítói munkakörbe nyugdíjasok jelentkezését a +36-28-513-115 telefonszámon várjuk.
SZOLGÁLTATÁS

*TAVASZI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS! Végre
beköszöntött a tavasz! A hosszú tél
bizonyosan az Ön lábát is megsínylette, a
nyitott cipők, rövid szoknyák évszakában
pedig a lábápolás szintén a jó megjelenés
részét képezi. Otthonában üdévé és széppé varázsolom a lábát! Hívjon bizalommal!
Tel.: 30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341, 30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
+36-303006200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás
vomával,
korszerű
gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: 20-411-7473 Köszönjük
bizalmát!
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +3620-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés,
dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
+36-20-423-4828, www.interiortrans.hu
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*Gödöllő belterületén szállítás 2000 Fttól.
KÖLTÖZTETÉS,
csomagolás.
Költöztetéshez dobozok olcsón eladók!
Tel: (30) 645-3448
*PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
+36-28-511-366, +36-20-556-2653, Email:info@ili.hu
*Személyre szabott karrier- és pályatanácsadás profi HR-szakembertől. Ha Ön épp
állást keres, pályaváltáson vagy életmódváltáson gondolkodik, vagy ha úgy érzi,
munkájában kényszerpályára került, és változtatni szeretne, akkor forduljon hozzám
bizalommal. - Segítség a profi önéletrajz
elkészítésében - Próbainterjúk készítése
magyar és angol nyelven. - Álláskeresési
tréning. - Egyéni pályaorientációs konzultáció. - Munkaerőpiacon alkalmazott tesztek
áttekintése, kipróbálása. - Pályaválasztás
előtt állóknak pályaválasztási tanácsadás. Online tanácsadás - a lehetőségekről érdeklődjön e-mailben: lelek.szerviz@gmail.com
Tel: 06-20-490 4004
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal!
+36-70-280-2276
*SZOLÁRIUM BIOCSÖVEKKEL az Ön biztonságos napozása érdekében! Minőségi
kanadai csövekkel felszerelt, nagyméretű
szoligépek. Várjuk Gödöllőn, a Patak téren!
Uitt füllyukasztás: 2000 Ft/pár fülbevalóval. (Ny: H-P: 9-21; Szo: 8-13.) 28-412-564
*Fogyás éhségérzet nélkül fülakupunktúrával. Bejelentkezés: 06-30-2310-443
14 óra után. www.tubamirum.eu
*Vállalunk FESTÉST, HIDEG-MELEG
BURKOLÁST, dryvitozást, viacolorozást,
díszburkolást, ÁCS – KŐMŰVES MUNKÁT
garanciával. T: 06-30-271-8098, 06-20237-4370
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-209527-289, +36-28-476-229
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*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett műkörmösként porcelán és
zselés körmök építését vállalom az Ön
otthonában - hétvégén is! Diákoknak 10 %
kedvezmény! Érd.: +36-30-851-8763
*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. 20-9-537-537

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Petrezselymet árulni
A petrezselyem a lányt, a kömény a fiút személyesíti meg a rigmusban is: Petrezselyem,
köménymag, /jaj de derék legény vagy...” A
mondás talán onnan ered, hogy a piaci kofák
régen ülve árulták a petrezselymet, amiből
egyszerre az ember nem vesz 1-2 csokornál
többet, így gyakran marad a nyakukon.
Nemrég leánybúcsút tartottak az étteremben, s
az egyik tréfás feladat: petrezselymet kellett
árulni a menyasszonynak a belvárosban, s csak
pénzzel jöhetett vissza. Sikamlós megjegyzések kísérték és sok nevetés.
Népszerű, szinte nélkülözhetetlen fűszernövény, ami ha a jég hátán nem is él meg, de
sziklán igen, innen a neve a görög „petrosz=szikla és szelion=növény szavakból
ered. Gibraltárral szemben van a
Petrezselyem sziget, ahol vadon nő, ám nem
emiatt csatáznak érte vadul. Mosolyogtató,
hogy néhány éve 12 (!) tagú megszálló
marokkói haderőt szorítottak ki a futballpályányi szigetről spanyol tengerészgyalogosok.
Frissen üde zöld ízt ad ételnek, salátának, ne
sajnáljuk, bőven mérjük! Legutoljára hintsük az
ételre (marokszám), mert főzés közben elveszíti
értékeit. Mártásoknak karaktert ad (tartár,
vadas, stb.). A petrezselyem mártás halak mellé
biztos sikerrel kínálható. Szendvicsekbe is

érdemes használni mert a petrezselyemlevelek
elrágva friss érzetet adnak az órákkal korábban
készült tízórainak, ráadásul a fokhagymaszagot
is semlegesítik. Fokhagymás oliván sült rákot
frissen vágott petrezselyem szórásával tesszük
befejezetté. Nagy szerepe van a kitálalt ételek
dekorálásában is, megtöri élénk zöldje a sültek
piroskás-barnás színvilágát, hangsúlyozza az
összhatást,ezt a szerepet főleg fodros fajtája
tölti be,aminek íze jóval szerényebb mint a
petrezselyemgyökér levelének .

*CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650
*20%
ÁRENGEDMÉNNYEL
FESTŐ
MESTER
VÁLLAL
KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb kőműves munkákat, szigetelést,
dryvitozást. Tel. 20-9-361-233, 28-610-982
*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
*KÚTFÚRÁS: vizes- és geotermikus kutak,
bejegyzett szakvizsgával, minősített géppel és garanciával. Tel: +36-70/318-7695
*LAKÁSFELÚJÍTÁS, családi házak építése!
Kőműves – burkoló – ácsmunkák,
szobafestés – gipszkartonozás, dryvitozás, régi tetők felújítása, bádogozása!
Tel: 06-30-369-2381

Aminek nem tudok ellenállni, annak most van
a szezonja. Újkrumpli, (parázs krumpli) vajon
sütve, megszórva rengeteg petrezselyemmel.
Hámozni sem kell, csak megdörzsölni. Az
újkrumplit nem párolom, mert akkor puha
lesz. Sütöm, közben meg-megforgatva.
Élvezem, ahogy harsog a fogam alatt, ízét
kiemeli és gazdagítja a friss növény zöldje.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új hűtőgépek
javítását
vállalom!
Bármilyen
hűtőgépekkel kapcsolatos problémájának megoldásában örömmel segítek
Önnek. Forduljon hozzám bizalommal!
HÉTVÉGÉN IS! Tel: +36-30-273-9143
*Gödöllői érettségizett, leinformálható,
nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítészeti munka alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos munkák,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276
*REDŐNYÖS – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók. +36-209-943-145
*Lomtalanítás, akár teljesen ingyen!
(Szemét-, bútorszállítás, háztartási gépek,
vashulladékok elszállítása, kerttisztítás.)
Szemetét felpakoljuk, és azonnal elszállítjuk! Érd: 06-30-642-1221
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill.
tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép
stb. javítása Gödöllőn és környékén!
Hívjon bizalommal! Tel:06-20-886-2397
*SZOBAFES TÉS T-MÁZOLÁS T,
TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST, LAMINÁLT
PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb munkákat is
VÁLLALUNK, gipszkartonozás, kerítésfelújítás. T: +36-70-338-3639.
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650
*LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS 1500.-nm,
VIACOLOROZÁS. 1200.-/nm Tel: 06-30294-2004
*KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, földmunkák – tereprendezés, pince kiszedés,
alapásás, mindenféle földmunka, termőföld, töltőföld eladás, szállítás. Tel:
+36-30-588-9219
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó kontároktól!
Bárándi József 06-20-532-7275
*MASSZÁZS. Fáj a feje, nyaka, lába, háta,
izületei? Masszázs hatására fájdalmai
enyhülnek. Valamint fogyasztó, narancsbőr elleni kezelések. Mézes, csoki
masszázs. Anikó masszőr: 30-728-3055

*37 éves nő vállal idősgondozást,
bevásárlást, vasalást, gyermekgondozást
alkalmi, ill. hosszútávra. Leinformálható.
+36-20-240-4635
*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
+36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30-9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti
munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel: +36-70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: +36-209133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
OKTATÁS
*TOP-TAN: ANGOL középfokú
TELC
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam: keddcsütörtök: 17.45-20.00-ig. Újrakezdő: szerda: 16.30-18.45 Belépési lehetőség már
működő
csoportokba (első alkalom
ingyenes). Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-75-63
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra
díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői
2. Tel: +36-28-511-366, +36-2O-5431775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és
legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek
és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 20-544-8021
*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden
szinten, minden korosztálynak. Egyéni és
kiscsoportos. Egész nap. Fordítás. Érd:
(30) 611-0036 Kollarics Katalin
*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy
hogyan. Próbálja ki! Tanuljon meg tanulni:
emlékezet, figyelem és gondolkodásfejlesztés. Tel. 28-415-998, 20-388-4953
*ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára
felkészítés, csoportos és egyéni. Délelőtti
időpontokban is. Takárné Bacsó Márta
+36 (28) 430-229, +36 (30) 49-73-066,
www.bacsoenglish.hu
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*Évtizedes
tapasztalattal
ANGOL
SZAKTANÁR házhoz megy! Vállalom
óvodások, gyermekek, felnőttek tanítását,
korrepetálását egyaránt! Tel: 30-3900-951

Utazni jó!

ADÁS~VÉTEL

Olaszországról számos regény született,
hiszen kulturális és természeti kincsekben
Európa talán leggazdagabb országa. Ezen a
héten teljesség igénye nélkül szeretnék
néhány érdekességet megemlíteni.

*Eladó:
Tölgyfa
étkező
garnitúra
160x100cm, 280cm re bővíthető, 8
székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa
120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399
*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős
székkel. Ár: 12.000 Ft. Tel.: 30/6342-172.
*Eladó jó állapotú,divatos használt
160X200-as fenyőágykeret 24.000 Ft (új
ára 120.000 Ft)+ágyrács 5000 Ft, hozzátartozó éjjeliszekrény 3.500 Ft,gurulós
ágyneműtartó 7800 Ft dohányzóasztalgurulós 2.800 Ft és egy kihúzható, ágyneműtarós 2 személyes fiatalos kanapé,
ami alvásra is kiváló 25.000 Ft. Tel.:
30/547-3296 (egész nap).

Olaszország
gyöngyszemei I.

*Eladó: -gyári betonkeverő háromkerekű
380V-s, 4talicskás (0,25m3-es) (85EFt). Toldi
páncélszekrény
2
kulcsos
50×50×65 cm-es (24EFt). -Ipari gyorsdaraboló 300-as (42EFt). –Alig használt
házi vízellátó ALKO 1300, 220V 5100 L/h
(26EFt). –Vízszűrő HV 1300-hoz (4EFt).
–Természetes úton szárított, fűrészelt
tölgy palló lépcsőhöz 135×(16-30)×5cm,
0,9m3 (55EFt). Tel: Mezey 06-302795412
*Elektromos tolókocsi hibátlan állapotban 85.000 Ft-ért eladó. Tel: 20-241-1377
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*FÜRDŐRUHAVÁSÁR Gödöllőn a Patak
téren a MARGARET Divatáru boltban! 5002000 Ft-ig kaphatók egy és két részes
fürdőruhák, gyermek és felnőtt úszók. (Ny:
H-P: 9-18; Szo: 8-12.) Most még válogathat!

*Utánfutó megkímélt állapotban, magasítóval, ponyvával, 2011. augusztusig
érvényes műszakival eladó. Tel: 06-20363-6051

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: +3628-412-230

*Eladó egy EL-GO típusú elektromos
meghajtású 3 kerekű moped kitűnő
állapotban, családi okok miatt. Érd: 0630-359-1673

*Eredeti NDK-KAHLA MADONNAMINTÁS
kézzel festett 72 db-s étkészlet eladó.
Iár:180E FT. Magasnyomású mosó 5 kW-s
380 V-s 180 báros 15 m tömlővel iár: 65E
Ft. Tel: +36-30-222-7368

*Ford Sierra 1.8D 92. évj. 2011. 08. hóig
érvényes műszakival, vonóhoroggal
eladó. Irár: 180.000 Ft. Érd: 06-30-3871944

*Eladó:
Koloniál
tölgyfa
5db-s
szekrénysor jó állapotban iá:125 EFt.
Koloniál tölgyfa ágy 90×200 (új huzattal)
iá:35 EFt. Koloniál tölgyfa könyves
szekrény jó állapotban iá: 35EFt. Tel: +3630-222-7368
*KANDALLÓ BEMUTATÓTEREM. Gödöllő,
Blaháné út 15. +36-20-5988-331

EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455583.
*Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

ügyfeleit.

Tel.:

*80 literes új villanybojler 20.000 Ft-ért
eladó. +36-20-3736-402

*AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L.
utcában. 1,5MFt. Major Zoltán 0670/7733-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES
háztartási kukák eladóak. Méretek: 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel:
+36 (20) 32-99-695

*TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás a
hét minden napján, az egyetemi teniszpályán. Barátságos árak, barátságos
környezetben. Érezze jól magát! Tel: 0620-9375-051

*Eladó:
ipari
árammal
működő
gyalugép, szalagfűrész, körfűrész,
Liebher 300 L-s fagyasztóláda, 6fiókos
fagyasztószekrény és 150 literes
hűtőszekrény. Árak megegyezés szerint.
Tel: 28-405-100, 06-20-431-7806

*VIRÁGBOLT NYÍLT Gödöllőn a Petőfi
udvarban! Igényes csokrok, szárazdíszek,
koszorúk, cserepes virágok bevezető
áron! Rózsa 300 Ft/szál, szegfű 100
Ft/szál. Nézzen be hozzánk!

*FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5
literes kiszerelésben 6500 Ft/db. 0670-338-3639
*6 éves 120 literes Hajdu bojler eladó.
Tel: 06-28-432-876

*Gondja van hivatásában, munkahelyén,
párkapcsolatában,
vagy
szülői
szerepében? Segítséget ajánlok egyéni
tanácsadás, transzformáció társasjáték,
vagy akár családállítás formájában. Tel:
+36-20-388-4953
*Pihenjen a tanyánkon, öt termálfürdő
szomszédságában, a Tiszaparton. Bővebb
ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu
honlapunkon, ahol megtekintheti a
Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra
Lászlóné és Vinczeffy Zsolt.
*Férfi útitársat keresek 50-70 éves
korig 8 napos Egyiptomi Níluson négy
csillagos hajóútra, fele-fele alapon. 55
éves dundi, életvidám, jó humorú nő
vagyok. 06-20-9150-341
*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI MÉHÉSZETBŐL. Akác-,
virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor, gesztenye-, repce krém-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
06-30-9891-721
*FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5
literes kiszerelésben 6500 Ft/db. 0670-338-3639
*Egészséges macskák elvihetők. Érdeklődni: 06/28-420-573-as telefonszámon
*Egy puli -egy család-(tag)! 2 db 6
hónapos fajtatiszta fekete puli szuka
keresi leendő gazdáját kertes házba.
Állatorvosi
költségekért
eladók!
Kölykök még, de a szüleik mellett tanultak! Érd: 06-28-412-045

A milánói gótikus Santa Maria delle
Graziében található Leonardo da Vinci egyik
remekműve az Il Cenacoló, vagyis Az utolsó
vacsora. Milánóban nincs olyan taxisofőr, aki
az Il Cenarcolo nevét meghallva ne tudná az
úticélt. Az egész ország figyelemmel kísérte a
freskó húsz éven át tartó és 1999-ben befejezett restaurálását. Ennek meglátogatásához
ajánlott előre időpontot foglalni. Milánóban
járva a szenvedélyes vásárlók számára
kihagyhatatlan a Via Montenapoleone és
környéke. Ebben az exkluzív „arany háromszögben” egymást érik a kirakatok és ez maga
a mennyország a dagadó pénztárcával
érkezőknek és pokol azok számára, akiknek
be kell érniük a kirakatok nézegetésével.
Torino aktualitását a 2010. május 23-ig a torinói dóm bejáratánál kiállított Krisztus halotti
leple adja. Minden nap reggel hét órakor
nyitják ki a dómot, 7.30-kor szentmisét tartanak, és este nyolc óráig folyamatosan
érkezhetnek a látogatók. Ide is célszerű interneten előre időpontot egyeztetni.
Liguria, a félhold alakú, az itáliai Riviérának
nevezett térség szépségversenyének győztese
Portofino. A város tökéletes kis kikötője
történelmi nevezetesség, és úgy tartják, hogy
Portofino a leggyakrabban fényképezett
település a világon. A halászok házainak homlokzatát jellegzetes liguriai színekre festették:
mustársárga, okker, rózsaszín és rozsdavörös
a legkedveltebb árnyalat. Fényűző villák bújnak meg az erdőkkel borított domboldalban.
Bologna, ahol az evés szenvedély. Egy
ételeire büszke országban kitüntetésszámba
megy, ha egy várost elsőrangú gasztronómiai
központnak tartanak. Bologna la Grassa
(Kövér Bologna) évszázadok óta büszkélkedhet ezzel az elismeréssel. Ebbe a szép középkori városba bizony sokan az evés kedvéért
jönnek el. (Két hét múlva további bájos olasz
településekkel ismertetjük meg olvasóinkat.)
Sissy Utazási Iroda
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁJUS 5.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Csipes Ádám (Palotakert 5.),
Rusznák Melinda (Akácfa u. 31.)
A Trafo Club belépőjét nyerte:
Kovács Ferencné (Csalogány u.
7.), Bokor Tibor (Németh L. u. 2.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Ruttkay Mátyásné (Erzsébet királyné krt. 14.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Garancsi Péterné (Bethlen G. u. 20.)

Recept: reszelt túrós
HOZZÁVALÓK: A tésztához: 40 dkg liszt,
25 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 1 csomag
vaníliás cukor, 1 tojás sárgája, 1 csomag sütőpor, 3 ek kakaó, kevés tej. A töltelékhez: 1
kg túró, 3 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 20-25
dkg porcukor, 1 citrom reszelt héja, 5 dkg kekszmorzsa, egy őszibarackkonzerv.
ELKÉSZÍTÉS: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és 2 cipóra osztjuk, majd 1 órát hűtőben pihentetjük. Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A tojások

sárgáját a kétféle cukorral
elkeverjük majd hozzáadjuk az áttört túrót, a kekszmorzsát, a citrom héját. A
tojások fehérjét felverjük
és finoman hozzákavarjuk
a túrós töltelékhez.
A sütemény összeállításához kivajazunk egy lisztezett tepsit, és nagyobb lyukú reszelőn belereszeljük egyik cipót, rárakjuk a tölteléket, óvatosan
elsimítjuk, megszórjuk kockára vágott barackbefőttel, végül ráreszeljük a másik cipót. Előmelegített, 180 fokos sütőben 35- 40 percig sütjük. (b.j.)

